
Ziekten en plagen ABC 
Hoe te herkennen en  

ecologisch verantwoord te bestrijden!
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Door te streven naar een 
gezonde bodem en sterke 
planten kunnen ziekten en 
plagen worden vermeden. 
In een grond met de juiste 
structuur en voldoende 
voeding zal een plant zich 
optimaal kunnen ontwikkelen, 
waardoor ziekten en plagen 
minder kans krijgen. Met 
andere woorden; met 
een juiste verzorging van 
uw planten kunt u veel 
ongemakken voorkomen!

Toch kan het gebeuren dat 
u overlast heeft van een 
ziekte of een plaag. Een 
effectieve oplossing voor uw 

tuinprobleem is dan gewenst. 
ECOstyle biedt een breed 
assortiment aan ecologisch 
verantwoorde en effectieve 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Ook voor het bestrijden van 
plagen als mieren, wespen en 
andere ongewenste insecten 
beschikt ECOstyle over een 
uitgekiend productaanbod. 

Met dit informatieve boekje 
van ECOstyle adviseren wij 
u graag bij het herkennen 
en bestrijden van de meest 
voorkomende ziekten en 
plagen. Namens het gehele 
ECOstyle-team wensen wij u 
veel tuinplezier toe!

Hulp nodig?
Bel het ECOstyle informatie 
punt op 0516-43 31 31

Last van onkruid, luizen, mos, schimmels, groene 
aanslag, mieren, slakken en andere ongemakken?
ECOstyle biedt voor vele problemen in en rond 
de tuin een effectieve en natuurlijke oplossing. 
Voorkomen is beter dan genezen. Door het 
nemen van maatregelen in huis en tuin kunnen 
veel problemen worden voorkomen. 

Genieten van een
plaagvrije tuin?

✓ 100% natuurlijke meststoffen

✓ 100% ecologisch verantwoorde gewasbescherming

✓ 100% turfvrije Cocopeat potgrond

✓ 100% natuurlijke bodemverbeteringsproducten

✓ Allerlei leuke biodiversiteitsproducten

✓ 100% natuurlijke meststoffen

ECOstyle EcologischEcologisch
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Appelbladroller
De fruitmot, ook wel 
Appelbladroller genoemd, 
ontwikkelt bij normale 
temperaturen 1 of 2 generaties 
per jaar. Eén generatie betekent 
eitjes, diverse larven stadia 
naar uiteindelijk de fruitmot. 

Normaal gesproken is de maand mei de tijd van het leggen van de eitjes 
op de vruchten. Uit de eitjes groeien de larven, die zich een plekje boren 
in het fruit. De schade is groot en de vruchten zijn daardoor niet meer 
geschikt voor menselijke consumptie. Na de vraat en aantasting van het 
jonge fruit, dalen de larven naar de bodem af waar ze verpoppen tot 
fruitmot. Om te overwinteren vinden de larven een schuilplaats in de 
stam van de boom.  

Bestrijden met:
Aaltjes tegen de fruitmot

Aanslag op 
bestrating
Bestratingen worden vaak 
ontsierd door de aanwezigheid 
van aanslag. Voor het reinigen 
van uw bestrating kunt u 
ECOstyle Terrasreiniger 
gebruiken. Voor een langdurig 
en effectief resultaat. 

Tip: probeert u bij zeer 
poreuze gesteenten als 
bijvoorbeeld natuursteen 
altijd eerst even het 
product in een hoekje uit. 

Bestrating schoonmaken met:
Terrasreiniger

Aaltjes kunt u bestellen op de speciale website  
voor natuurlijke vijanden. Ga voor bestellen en voor de 
bestrijdingsperioden naar www.ecostylewebshop.nl 

Gratis verzending • Binnen 1 werkdag verzonden • Past door de brievenbus 
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Bestrijden met:
Spruzit-R

Bestrijden met:
LuisVrij, LuisVrij Rozen,
Spruzit-R 

Bladluis
Bladluis is een 

verzamelnaam voor 
groene, zwarte, grijze, gele 

of roze gekleurde luizen. 
Bladluizen doen zich op de 

bladeren, jonge scheuten 
en bloemen van vele 

soorten planten tegoed aan 
het sap. Hierdoor is vaak 

sprake van bladvervorming 
en verminderde groei. De 

luizen scheiden honingdauw 
uit; een kleverige massa 

waaruit in een later stadium 
roetdauw tot ontwikkeling 

kan komen. Bladluizen 
kunnen ook schadelijke 

virussen verspreiden dus 
een effectieve en tijdige 
bestrijding is belangrijk. 

Bladluizen kunnen 
voorkomen op bijna alle 

mogelijke soorten planten 
in de tuin, vooral tijdens de 

groeiperiode. 

Tip: Lieveheersbeestjes zijn dol op luizen 
en bestrijden ze daarom natuurlijk.

5

Beukenbladluis 
Aantasting door de beukenbladluis 
openbaart zich met name door 
misvorming van de jonge scheuten 
of door het omkrullen van het blad. 
Ook kan schade aan de bovenzijde 
van het blad ontstaan. Deze schade is 
zichtbaar door geelbruine vlekken. De 
beukenbladluis is een lichtgeel tot wit
insect met een witte pluisachtige
waslaag. Hij bevindt zich veelal 
aan de onderzijde van het blad. 
De beukenbladluis scheidt veel 
honingdauw af, waarop de 
roetdauwschimmel zich gemakkelijk 
kan vestigen. Uiteindelijk kan deze 
aantasting de groei van de beuk 
remmen. Zware aantasting bij jonge 
aanplant kan tot sterfte leiden. 
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Bladwesplarven
De larven van de bladwespen zijn de larven van verschillende soorten, 
op vliegen en wespen lijkende, insecten. Ze worden ook wel zaagwespen 
genoemd. De larven lijken in de meeste gevallen op kleine rupsen. 
Afhankelijk van de soort ziet het schadepatroon eruit als aangevreten 
bladmoes (ook aan bovenzijde van het blad), gaten in het blad, aangevreten 
bladranden en zelfs kaalvraat. Hierdoor ondervindt de plant veel schade. 
Zeker in het voorjaar is het raadzaam de planten goed te controleren. Er 
bestaan veel verschillende soorten bladwespen. De kleur van de larve 
varieert van groengeel tot lichtgeel tot grijsbruin; afhankelijk van het soort 
bladwesp. De larve wordt tot maximaal 20 mm groot. In het bijzonder bij 
planten als rozen, salomonszegel en kruisbessen kunnen de larven grote 
schade aanrichten.

Bestrijden met:
Spruzit-R

Bladvlekkenziekte
De zwarte en bruine vlekken met een 
gele rand op de bovenzijde van het 
blad, die als het ware een “putje” 
vormen in het blad, zijn kenmerkend 
voor de bladvlekkenziekte. Deze 
schimmelinfectie komt veelvuldig voor 
bij rozen en rododendrons maar ook de 
helleborus (kerstroos) is vatbaar voor 
deze ziekte. Het blad valt na verloop 
van tijd van de plant. Zodra de infectie 
zichtbaar is, de aangetaste delen direct 
verwijderen en via de afvalcontainer 
afvoeren. Bladvlekkenziekte is helaas 
alleen preventief te behandelen met 
ECOstyle Vital.

Voorkomen met:
Vital

6
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Botrytis (vruchtrot)

Botrytis wordt ook wel grauwe 
schimmel genoemd. Deze schimmel 
kan op alle bovengrondse delen 
van de plant voorkomen. De 
aangetaste delen van de plant of 
vrucht verkleuren eerst bruin en 
sterven daarna af. Op de aangetaste 
plekken wordt een witte/grijze 
schimmelpluis zichtbaar. Vooral 
bij aardbeien en andere soorten 
zacht fruit geeft dit vaak het beeld 
van vruchtrot. De aantasting kan 

ertoe leiden dat bladeren en planten afsterven. Om verdere infectie te 
voorkomen is het belangrijk geïnfecteerde delen weg te knippen. Om 
verspreiding van de schimmel te voorkomen dient u de afgeknipte delen 
niet in de compostbak te gooien. 

Buxusbladvlo
De buxusbladvlo veroorzaakt 
misvormingen aan het blad, 
vooral aan het uiteinde van 

de scheuten. Het schadebeeld 
kan het best omschreven 

worden als omgekruld blad en 
een plakkerige afscheiding. De 
buxusbladvlo is een sapzuiger 

en de bladluisachtige larven 
zijn voorzien van een wit 

wasachtig laagje. Door de 
misvormde bladeren wordt 

de groei van de buxus ernstig 
geremd. De behandeling 

herhalen totdat uw buxus 
buxusbladvlo vrij is.

Bestrijden met:
Spruzit-R

B
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Voorkomen met:
Vital
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Dop- en schildluis
Dop- en schildluizen zijn voorzien van een grauwwit, bruin of zwart 
schaalvormig schildje. Daardoor zijn deze insecten direct herkenbaar, 
maar minder gemakkelijk te bestrijden door het natuurlijke pantser. 
Net als bij de andere luizensoorten wordt honingdauw afgescheiden, 
waarop roetdauwschimmel kan ontstaan. De plant raakt beschadigd, het 
blad kan verwelken of verkleuren en dit leidt uiteindelijk tot bladval. De 
behandeling herhalen tot alle dop- en schildluizen zijn verdwenen. 

Bestrijden met:
Promanal-R

Cicaden
Cicaden zijn sapzuigers. Kenmerkend 
voor cicaden zijn de schuimnesten 
waarin de larven zich ontwikkelen.
Cicaden veroorzaken ruwe, licht 
verlkeurde vlekjes aan de bovenzijde 
van het blad. De cicaden bevinden zich 
aan de onderzijde van het blad.
Deze vaak groene of bruine insecten
zijn ca. 3 mm groot en hebben smalle 
vleugels. Wanneer u de plant of de tak
lichtjes beweegt springen de insecten 
op en vliegen weg. Vooral rozen en 
fuchsia’s kunnen gevoelig zijn voor
cicaden. 

Bestrijden met:
LuisVrij
LuisVrij Rozen

Bestrijden met: 
Aaltjes tegen emelten

8
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Bestrijden met:
Aaltjes tegen 

engerlingen

Engerlingen
(van de meikever en junikever)

Uw voorheen prachtig groene gazon 
vertoont lelijke, bruine plekken en 
de grasmat kan gemakkelijk van de 
grond losgetrokken worden. Onder 
de graszode zijn vervolgens talloze 
engerlingen te zien, die de schade 
hebben veroorzaakt. De engerlingen 
kunnen naast het gazon ook vaste 
planten aantasten. In 80% van de 
gevallen gaat het om de engerlingen 
van de rozenkever.
Engerlingen zijn herkenbaar aan de oranjebruine 
kop, het donkerkleurige achterlijf en drie paar poten 
vlak achter de kop. 

Fruitmot
zie Appelbladroller of Pruimenbladroller. Zij behoren tot de familie van 
de bladrollers.

Emelten
Emelten zijn made-achtige larven van de lang-
pootmug. Emelten hebben geen duidelijke kop 
en geen poten. De larven zijn herkenbaar aan de 
grootte (3 tot 5 cm), de kleur (groene, grijze of 
bruine larven) en de donkere kop (zie afbeelding). 
De emelten zijn actief wanneer de bodemtem-
peratuur gunstig is. Dit kan per jaar behoorlijk 
verschillen door de weersomstandigheden. Het is 
dus belangrijk om de speciale webshop  

www.ecostylewebshop.nl goed in de gaten te houden. 

Bestrijden met: 
Aaltjes tegen emelten

Aaltjes kunt u bestellen op de speciale website  
voor natuurlijke vijanden. Ga voor bestellen en voor de 
bestrijdingsperioden naar www.ecostylewebshop.nl 

Gratis verzending • Binnen 1 werkdag verzonden • Past door de brievenbus 

Aaltjes kunt u bestellen op de speciale website  
voor natuurlijke vijanden. Ga voor bestellen en voor de 
bestrijdingsperioden naar www.ecostylewebshop.nl 

Gratis verzending • Binnen 1 werkdag verzonden • Past door de brievenbus 

C
D
E
F

Tip: Houd de vlucht van de 
langpootmug in de gaten. Twee weken 
later moet u de aaltjes toepassen.

9
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Heksenkring in gazons
Heksenkring in het gazon is te herkennen aan een kring van witte 
paddenstoelen. De paddenstoelen zijn  circa 2 tot 5 cm groot. De oorzaak 
is gelegen in de slechte conditie van de bodem. De groei van het gras 
is niet optimaal, waardoor mos en schimmels kans krijgen om zich te 
ontwikkelen. De aandacht moet dus liggen op preventief onderhoud van 
het gazon. 

Voor preventief onderhoud verwijzen wij u graag naar het
‘UIw gazon mooi en groen in één dag per seizoen - concept’ van ECOstyle. 
Voor dit unieke stappenplan kunt u de bijbehorende folder meenemen of 
kijken op www.7-stappenplan.nl.

Graag verwijzen wij u ook naar 
www.7-stappenplan.nl of www.ecostyle.nl

10
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Katten
Katten kunnen in uw tuin veel overlast 

bezorgen gedurende het gehele jaar. 
Favoriet is vaak het najaar als u net de 

voorjaarsbollen heeft gepoot. De grond 
is door het poten heerlijk rul en daar 
zijn katten dol op. Uw tuin is dan de 

ideale kattenbak! Hierdoor komen vaak 
de door u zo zorgvuldig gepote bollen 
weer bovengronds te liggen. Door het 

gebruiken van KattenSchrik worden 
katten op een vriendelijke manier uit uw 

tuin geweerd. Belangrijk: soms kan het 
een paar dagen duren voordat de kat 

snapt dat de vieze geur, die hij ook aan 
zijn pootjes mee naar huis neemt, uit uw 
tuin komt. Regelmatig gebruiken en even 

volhouden.

Kaalgevreten (fruit)bomen
In het vroege voorjaar kunt u regelmatig 
het resultaat zien van de larven van 
de wintervlinder; namelijk een geheel 
kaalgevreten boom (rupsenvraat). Dit is het 
resultaat van het proces waarin larven zich 
in meerdere stadia ontpoppen van zeer klein 
tot groot formaat. In het laatste (6e) stadium 
zijn de larven in staat in enkele dagen tijd een 
hele boom te ruïneren. Maatregelen kunnen 
alleen preventief worden genomen door in 
het zeer vroege voorjaar (vanaf februari) de 
ECOstyle Lijmband aan te brengen om de 
boom. Hierdoor kunnen de larven niet meer 
in de boom klimmen en zich te goed doen 
aan de jonge blaadjes.

Voorkomen met:
Lijmband

Voorkomen met:
KattenSchrik

Tip: Het aanbrengen van een lijmband helpt ook 
tegen mieren. In de natuur hebben de mieren 
een samenwerking met luizen, waardoor een 
luizenplaag in stand wordt gehouden. Het tijdig 
bestrijden van mieren verkleint de kans op een 
luizenplaag.

Kijk voor meer informatie over mierenbestrijding op  
www.mierenweg.nl.

H
K
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Voorkomen met:
KnolvoetVrij

Knolvoet
In uw moestuin kan knolvoet veel 
schade aanrichten aan uw koolsoorten 
en verwante planten. De wortels raken 
opgezwollen en misvormd, hierdoor 
kan de plant niet meer optimaal 
groeien. Door ECOstyle KnolvoetVrij 
preventief toe te passen in de moestuin 
verandert de pH-waarde van de bodem 
rondom de plant. Hierdoor worden de 
omstandigheden minder aantrekkelijk 
voor deze schimmelziekte. 

Krulziekte
De krulziekte geeft onregelmatige, 
lichtgroene of rode misvormingen 
aan het blad van de perzik-, 
abrikoos- of amandelboom. 
Het gevolg is het vroegtijdig 
laten vallen van de bladeren 
en vooral de vruchten. De 
krulziekte kan alleen preventief 
worden voorkomen. Het is 
belangrijk om de aangetaste 
delen direct te verwijderen (niet 
op de composthoop gooien) en 
vanaf het vroege voorjaar de 
vruchtboom te behandelen met 
Vital. Liefst nog voor het open 
gaan van de knoppen. 

Leliehaantje
Een niet te missen plaaggeest
qua kleur! Opvallend rood met zwarte 
kop, erg vraatzuchtig en tot 10 mm 
groot. Alle groene delen van de plant 
vallen ten prooi aan de eetlust van het
leliehaantje. De meeste schade wordt 
veroorzaakt door de larve van het 
leliehaantje, die zich tegoed doet aan de 
jonge bladeren. Het leliehaantje voelt 
zich erg thuis op de keizerskroon en alle 
soorten lelies. 

Voorkomen met:
Vital

Bestrijden met:
Spruzit-R

Larven Taxuskever
zie Taxuskever larven.

12
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Meeldauw (echte)
Aan de bovenzijde van het blad, de bloemknoppen of het fruit 
ontstaan witte meelachtige vlekken; deze kunnen later verkleuren 
naar bruin. Is de plant sterk aangetast door echte meeldauw dan 
ontstaat een groeistilstand en de bladeren krullen zich om. Sterk 
geïnfecteerde delen van de plant sterven af. Echte meeldauw wordt 
ook wel “mooi weer schimmel” genoemd, omdat de schimmel zich 
snel ontwikkelt bij droog, warm weer. 

Meeldauw (valse)
Valse meeldauw is een schimmel 
die lijkt op de echte meeldauw 
maar het grote verschil is de 
plaats van de aantasting. Valse 
meeldauw bevindt zich aan 
de onderzijde van het blad. 
De verkleuring kan wel aan 
de bovenzijde van het blad 
zichtbaar zijn, maar de pluizige 
schimmelgroei bevindt zich aan 
de onderzijde. onge planten 
en bloemen die in een vochtige 
omgeving staan worden vaak 
aangetast door valse meeldauw. 
Door de valse meeldauw kunnen 
bladeren afsterven en de 

schimmelgroei kan zich verder ontwikkelen, met alle gevolgen van dien. 
Het is raadzaam om de aangetaste delen direct te verwijderen en in de 
afvalcontainer te deponeren.

Voorkomen met:
Vital

Voorkomen met:
Vital

L
M

K

13

Ziekten_en_plagen_2015.indd   13 27/01/15//5   12:11



Mieren
Mieren zijn niet direct schadelijk, maar kunnen wel veel overlast 
veroorzaken. Ze graven gangen onder het terras en komen door elke kier 
het huis binnen om vervolgens op zoek te gaan naar zoetigheid. In de 
natuur hebben de mieren een samenwerking met luizen, waardoor een 
luizenplaag in stand wordt gehouden. Het tijdig bestrijden van mieren 
verkleint de kans op een luizenplaag.

Bestrijden met:
MierenPoeder voor bestrijding nabij en direct in 
het mierennest. Zowel te gieten als te strooien.
MierenLokdozen voor bestrijding langs de 
looppaden en binnenshuis
Navulbare MierenLokdozen, meermaals bij te 
vullen voor duurzame bestrijding
MierenSpray voor bestrijding op moeilijk 
bereikbare plaatsen. Zowel verkrijgbaar onder 
druk van zuivere lucht of als trigger-fles. 

Kijk voor meer informatie over 
 mierenbestrijding op www.mierenweg.nl.

Kijk voor meer informatie over 
www.mierenweg.nl.

Tip: Mieren beschermen bladluizen tegen hun natuurlijke vijanden 
(lieveheersbeestjes, etc) in ruil voor honingdauw. Geen mieren 
aanwezig? Dan kunnen de natuurlijke vijanden de luizen bestrijden!

14
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Mos in het gazon
Mosgroei treedt met name op in koude, 
vochtige perioden. 
Wanneer gras niet goed groeit, neemt mos 
het over. Oorzaken hiervan kunnen zijn:
• Geen of te weinig bemesting.
• Gebruik van chemische producten en 

kunstmest.
• Een te zure bodem met een  

pH-waarde van 5,5 of lager.
• Het gazon ligt in een zeer schaduwrijke 

omgeving.
• Tekort maaien van het gras.
• Er is sprake van een verdichte, slechte 

structuur van de bodem, waardoor het gras 
onvoldoende groeit.

Voorkomen met: 
AZ-Kalk 

Gazon-AZ 
Cocopeat Gazon

Bestrijden met:
Ongedierte- & wespenspray

Ongedierte in huis
Zonder twijfel zijn plagen als vliegen, muggen, motten, zilvervisjes, 
kakkerlakken en andere insecten in en om huis echt ongewenst. Voor een 
effectieve bestrijding in woon-, werk- en andere verblijfruimten biedt 
ECOstyle een passende oplossing met de Ongedierte- & wespenspray. 

Ongedierte in huis
Zonder twijfel zijn plagen als vliegen, muggen, motten, zilvervisjes, 

O
M

Voor preventief onderhoud verwijzen 
wij u graag naar het ‘Uw gazon mooi en 
groen in één dag per seizoen - concept’ 
van ECOstyle. Voor dit unieke stappenplan 
kunt u de bijbehorende folder meenemen 
of kijken op www.7-stappenplan.nl.

15
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Onkruid in het gazon
Buiten het handmatig verwijderen van 
onkruid in het gazon is er momenteel 
geen biologische bestrijding 
voorhanden. Door gebruik van ECOstyle 
Gazon-AZ, een 100% natuurlijke 
meststof, krijgt het onkruid minder 
kans doordat er een dichte, gezonde 
grasmat ontstaat.

Onkruid en mos  
op bestratingen
Bestratingen worden vaak ontsierd door 
de aanwezigheid van onkruid, groene 
aanslag en mos. Met het product Ultima 
biedt ECOstyle een snelle oplossing 
voor het aanwezige onkruid. Binnen 3 
uur treedt er zichtbaar resultaat op, de 
bovengronds delen sterven af. Ultima 
bestrijdt het blad en de wortel, zo 
wordt hergroei voorkomen. Ook mos op 
bestratingen wordt effectief bestreden.

Bestrijden met:
Ultima tegen onkruid & mos.
Door het onkruid op een zonnige dag 
goed nat te bespuiten bereikt u snel 
het beste resultaat.

Voorkomen met: 
AZ-Kalk 

Gazon-AZ 
Cocopeat Gazon

Voor preventief onderhoud verwijzen 
wij u graag naar het ‘Uw gazon mooi en 
groen in één dag per seizoen - concept’ 
van ECOstyle. Voor dit unieke stappenplan 
kunt u de bijbehorende folder meenemen 
of kijken op www.7-stappenplan.nl.

Kijk voor meer informatie over 
onkruidbestrijding op 
www.dagonkruid.nl

16
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Bestrijden met:
Ultima tegen onkruid & mos.

Onkruid en mos onder  
houtige gewassen
Onder houtige gewassen of bomen heeft u snel 
last van onkruid en mos. Dit kunt u voorkomen 
door bijvoorbeeld bodembedekkers. 

Mocht u last hebben van onkruid en mos onder 
uw houtige gewassen, dan kunt u deze effectief 
bestrijden met Ultima tegen onkruid & mos. 

Pissebedden
Pissebedden behoren tot de ongenode gasten met 
name in de kelder of in de kas. Ook bij opslag van 
groenten en fruit, zoals appelen en aardappelen 
zijn pissebedden ongewenste bezoekers en kunnen behoorlijk schade 
aanrichten. In de kas doen pissebedden zich graag tegoed aan zaailingen 
en jonge plantjes, die dit vaak niet overleven. 

Bestrijden met:
Aaltjes tegen de pissebed (val)

Tip: Ultima tegen onkruid & mos kan zonder probleem 
onder heggen en hekken waar het onkruid staat gebruikt 
worden. 
Voor hardnekkige onkruiden is er Ultima tegen zevenblad.

P
O

Aaltjes kunt u bestellen op de speciale website  
voor natuurlijke vijanden. Ga voor bestellen en voor de 
bestrijdingsperioden naar www.ecostylewebshop.nl 

Gratis verzending • Binnen 1 werkdag verzonden • Past door de brievenbus 

17

Ziekten_en_plagen_2015.indd   17 27/01/15//5   12:07



Roest
Roestschimmels treffen we meestal op de bladeren aan, maar ook 
andere bovengrondse delen van de plant kunnen geïnfecteerd raken. De 
roestbruine, oranje naar bruinverkleurende vlekjes bevinden zich aan de 
boven- of onderzijde van het blad of de stengel. Het aangetaste blad kan 
misvormd raken of vroegtijdig afvallen. Het is belangrijk om de aangetaste 
delen van de plant te verwijderen (niet op de composthoop gooien) om nog 
meer besmetting te vermijden. 

Voorkomen met:
Vital

Aaltjes kunt u bestellen op de speciale website  
voor natuurlijke vijanden. Ga voor bestellen en voor de 
bestrijdingsperioden naar www.ecostylewebshop.nl 

Gratis verzending • Binnen 1 werkdag verzonden • Past door de brievenbus 

Pruimenbladroller
De fruitmot, ook wel 
Appelbladroller genoemd, 
ontwikkelt bij normale 
temperaturen 1 of 2 generaties 
per jaar. Eén generatie betekent 
eitjes, diverse larven stadia 
naar uiteindelijk de fruitmot. 

Normaal gesproken is de maand mei de tijd van het leggen van de eitjes 
op de vruchten. Uit de eitjes groeien de larven, die zich een plekje boren 
in het fruit. De schade is groot en de vruchten zijn daardoor niet meer 
geschikt voor menselijke consumptie. Na de vraat en aantasting van het 
jonge fruit, dalen de larven naar de bodem af waar ze verpoppen tot 
fruitmot. Om te overwinteren vinden de larven een schuilplaats in de 
stam van de boom.  

Bestrijden met:
Aaltjes tegen de fruitmot
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Rooddraadschimmel
Dorre plekken in het gras met aan de uiteinden 
van de grassprieten waarneembare rode 
“draadjes” duidt op de aanwezigheid van 
rooddraadschimmel. De schimmel houdt van 
natte gronden. De oorzaak van deze schimmel 
is vaak een slechte bodemstructuur en slechte 
afwatering.
Het strooien van bloedmeel (stikstof meststof) 
en het optimaliseren van de bodemstructuur 
(bijvoorbeeld door het 7-Stappenplan) zijn de 
oplossing. 

Voorkomen met:
Bloedmeel
Gazon-AZ

Rupsen
Er zijn vele soorten rupsen 
in allerlei kleuren, vormen 
en afmetingen die in uw tuin 
aanwezig kunnen zijn. De meeste 
rupsen ontpoppen zich in een later 
stadium tot prachtige vlinders, 
die een aanwinst zijn voor uw 
tuin. Indien rupsen echt een 
plaag vormen en veel vraatschade 
aanrichten aan uw planten en 
gewassen, dan kunt u deze 
effectief bestrijden met Spruzit-R. 
Vooral de zwart-gele rupsen van 
het koolwitje, die de koolplanten 
aanvreten zijn berucht. Van uw 
koolplanten blijven alleen de 
nerven over. 

Bestrijden met:
Spruzit-R

R
P

Voor preventief onderhoud verwijzen 
wij u graag naar het ‘Uw gazon mooi en 
groen in één dag per seizoen - concept’ 
van ECOstyle. Voor dit unieke stappenplan 
kunt u de bijbehorende folder meenemen 
of kijken op www.7-stappenplan.nl.
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Snoeiwonden 
Bomen moeten regelmatig worden 
gesnoeid, waarbij vaak snoeiwonden 
ontstaan. De wonden genezen door 
de vorming van nieuw weefsel, maar 
gedurende dit proces is de boom 
kwetsbaar voor aantasting door 
schimmels. Het is verstandig om bij het 
snoeien van een boom, de wond direct 
te verzorgen met snoeibalsem. Een 
prima bescherming voor uw boom. 

Sparrenluis
De sparrenluis onttrekt 
plantensappen aan de spar waardoor 
de plant van binnenuit bruin wordt 
en de naalden van de plant afvallen. 
Sparrenluis kan grote schade 
aanrichten, dus controleer vanaf 
maart uw bomen regelmatig op de 
aanwezigheid van deze luizensoort. 

Slakken
Mooi weer in combinatie met veel 
vocht betekent een slakkenplaag. Vooral 
naaktslakken kunnen vanaf het moment 
van uitlopen extreem veel vraatschade 
aanrichten bij veel gewassen, zoals hosta’s, 
ridderspoor en sla. Voor een goede en 
effectieve bestrijding wordt al vele jaren 
Escar-Go geadviseerd. Escar-Go zorgt er 
voor dat de slak direct stopt met het eten 
van uw planten. De slak kruipt terug in zijn 
schuilplaats (de bodem) en komt niet meer 
naar boven. 
Er worden dus geen dode slakken of 
slijmsporen gevonden! 

Snuitkever
zie Taxuskever.

Verzorgen met:
Snoeibalsem

Bestrijden met:
Spruzit-R

Bestrijden met:
Escar-Go
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Spint
Spint veroorzaakt witgeel of 
geel gespikkelde bladeren die 
uiteindelijk helemaal vergelen 
en verdorren. De spintmijten 
zijn witgelig tot roodbruin 
gekleurde kleine insecten. Aan 
de onderzijde van het blad en in 
de oksels van de plant bevinden 
zich fijne spinsels. Spint gedijt 
tijdens droog en warm weer en 
’s-winters in uw huiskamer. 

Sterroetdauw
Sterroetdauw is een veel voorkomende schimmelziekte bij onder 
andere rozen. Het is te herkennen aan het ontstaan van bruinzwarte 
(niet strak omlijnde) vlekken die zich verspreiden op de bladeren. Bij 
ernstige aantastingen kan de schimmel ook de stengel van de plant 
aantasten. De aangetaste bladeren vergelen en vallen uiteindelijk van 
de plant af. Om verspreiding van de schimmel te voorkomen is het 
belangrijk de aangetaste delen van de plant te verwijderen en af te 
voeren in de groencontainer. Sterroetdauw is ook wel bekend onder de 
naam Black Spot. Het zal zich snel ontwikkelen bij langdurig vochtige 
omstandigheden. De schimmel overwintert als spore op de grond van 
waaruit in het volgende jaar weer infectie kan optreden.

S

Bestrijden met:
Promanal-R

Voorkomen met:
Vital
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Bestrijden met:
Spruzit-R
Aaltjes tegen de taxuskever (val)

Bestrijden met 
Aaltjes tegen de larven 
van de taxuskever

Taxuskever
De taxuskever kan veel schade 
aanrichten in de tuin, bij onder andere 
rododendrons, taxus, rozen en aardbeien. 
Ze eten ronde happen uit de bladranden. 
De volwassen kevers zijn ongeveer 1 cm 
lang, bruinzwart van kleur met een 
gegroefd schild voorzien van gele vlekjes. 

Taxuskever-larven
De volwassen taxuskever leeft 1 tot 
3 jaar en legt gedurende zijn leven 
tot maximaal 1.000 eitjes. Vanuit 
deze eitjes ontwikkelen de larven. 
Deze zijn creme-kleurig, met een 
roodbruine kop en zonder poten. 
De larven staan bekend om de grote 
schade die zij ondergronds aan kunnen 
richten aan de wortels. Hierdoor 
kan de plant steeds minder water 
en voedingsstoffen opnemen. Als de 
larven van de taxuskever niet worden 
bestreden gaat de plant meestal dood.

Aaltjes kunt u bestellen op de speciale website  
voor natuurlijke vijanden. Ga voor bestellen en voor de 
bestrijdingsperioden naar www.ecostylewebshop.nl 

Gratis verzending • Binnen 1 werkdag verzonden • Past door de brievenbus 

De volwassen taxuskever kan bestreden worden met Spruzit-R. Dit dient in de 
avonduren gespoten te worden, wanneer de taxuskevers te voorschijn komen. 
Spruzit-R is een contactmiddel, dus het is belangrijk de kevers te raken. 

De val bestaat uit een houten plankje met groeven. In de groeven bevindt 
zich een gel die de volwassen taxuskever zeer effectief bestrijden. Het 
met gel gevulde plankje wordt eenvoudig tussen de planten op de aarde 
geplaatst. Eerst het oude blad verwijderen, zodat het plankje overblijft als 
schuilplaats. De kevers kruipen in de groeven, wanneer ze een schuilplaats 
voor de dag zoeken. Na twee tot zes weken zal het aantal taxuskevers met 
ca. 80-100% afgenomen zijn. De val voor de volwassen taxuskever is geschikt 
voor max. 4 m2.

Tip: Als u last heeft van de volwassen taxuskever, check dan altijd de 
bodem voor de larven. Deze richten ondergronds grote schade aan.
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Trips
Deze zeer kleine insecten eten 
aan de bovenzijde van het blad 
en met name in de bloem. 
Hierdoor ontstaan misvormde 
knoppen en bladeren. Het gevolg 
is, dat de planten in de groei 
worden beperkt en de sterk 
aangetaste bladeren afvallen. 
Afhankelijk van de soort zijn deze 
langwerpige insecten gelig tot 
bruinzwart gekleurd.

Varenrouwmuggen 
Varenrouwmuggen kunnen zeer vervelend 

zijn, vooral als de muggen in grote 
drommen aanwezig zijn. De larven zijn 
te herkennen aan de wittige kleur met 

een zwarte kop met een lengte van ca. 5 
mm. De larven van de varenrouwmuggen 

richten grote schade aan door te boren 
in de wortels en stengels van zaailingen, 

stekjes en jonge planten. De gevolgen zijn 
slechte groei, verwelkte bladeren en - bij 

grote schade - afsterven van de plant. 

Bestrijden met:
LuisVrij
Spruzit-R

Bestrijden met:
Aaltjes tegen de larven van 
de varenrouwmug

Aaltjes kunt u bestellen op de speciale website  
voor natuurlijke vijanden. Ga voor bestellen en voor de 
bestrijdingsperioden naar www.ecostylewebshop.nl 

Gratis verzending • Binnen 1 werkdag verzonden • Past door de brievenbus T
V
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Witte vlieg
De Witte vlieg veroorzaakt 
groeiremmingen, misvormingen 
en het omkrullen van de bladeren. 
De insecten bevinden zich vaak 
in grote hoeveelheden aan de 
onderzijde van het blad. Bij het 
aanraken van de plant vliegen de 
circa 2 mm insecten direct op. De 
witte vlieg scheidt net als luizen 
een kleverige stof af, waarop 
roetdauw zich kan ontwikkelen. 
Roetdauw kan de hele bladeren bedekken en 
de plant ernstige schade toebrengen.

Wants
Op de bladeren en jonge vruchten verschijnen vele donkere, zeer kleine 
prikplekken. Later ontstaan dan bruine vlekken, naast misvorming van de 
bloemen en groeitoppen. Vooral bij rododendrons kan knopsterfte door 
deze aantasting plaatsvinden. Groene wantsen kunnen maximaal 6 mm 
lang zijn. 

Bestrijden met:
LuisVrij

LuisVrij Rozen
Spruzit-R

Bestrijden met:
Spruzit-R

Tip: Effectieve bestrijding 
is mogelijk met Spruzit-R, 
waarbij de wants wel geraakt 
moet worden omdat het een 
contactmiddel is. 
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W

Wolluis
Wolluizen zijn herkenbaar aan de witte, wolli-
ge laag waaronder roodbruine, ongevleugelde 
bladluizen te vinden zijn. Vaak zijn ze zicht-
baar op scheuten en op randen van wonden 
en spleten waar ze verdikkingen veroorzaken. 
Wolluis doet zich tegoed aan het sap van de 
plant op de bladeren, jonge scheuten en bloe-
men. De luizen scheiden honingdauw uit; een 
kleverige massa waaruit in een later stadium 
roetdauw tot ontwikkeling kan komen. De 
wolluis overwintert in het wortelbereik van de 
plant, dus tijdig bestrijden is belangrijk. Het 
is belangrijk om de behandeling te herhalen 
totdat de wolluis verdwenen is. 

Zevenblad
Een grote ergenis voor menig tuinierder 
is zevenblad. Dit onkruid met zijn 
uitgebreide wortelstelsel kan uitgroeien 
tot een ware plaag. Om zevenblad 
effectief te kunnen bestrijden is een 
onkruidbestrijder nodig die blad en 
wortel aanpakt en daarmee de groei 
van dit onkruid stopt. Met Ultima tegen 
zevenblad heeft u het juiste middel 
tegen zevenblad en andere hardnekkige 
onkruiden. Voor een effectieve bestrijding 
is het belangrijk de bespuiting te 
herhalen.

Bestrijden met:
Promanal-R

Wortelvlieg
In uw moestuin is de wortelvlieg een 
ongewenste indringer voor uw wortels, prei, 
uien en radijs. De larven veroorzaken de 
schade. Dit zijn slanke, wittige maden die tot 
9 mm lang kunnen worden. Ze veroorzaken 
veel vraatschade in de vorm van bruinkleurige 
gangen in uw groente. Door ECOstyle 
WortelvliegVrij preventief toe te passen in 
de moestuin verandert de zuurgraad van de 

grond lokaal. Hierdoor kan de vlieg niet zo gemakkelijk eitjes leggen en kunt 
u ongestoord genieten van verse groenten uit eigen moestuin. 

Tip: Ook toepasbaar voor het preventief 
bestrijden van de prei- en uienvlieg. 

Voorkomen met:
WortelvliegVrij

Bestrijden met:
Ultima tegen zevenblad

Tip: Door het zevenblad of ander hardnekkig onkruid op een zonnige 
dag goed nat te bespuiten bereikt u snel het beste resultaat. Z
Kijk voor meer informatie over onkruidbestrijding op  
www.dagonkruid.nl
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Productoverzicht

Bestrijding

Escar-Go tegen slakken 
Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsmaten

Terrasreiniger 
Verkrijgbaar als gebruiksklaar en concentraat

KattenSchrik weert katten uit de tuin 
Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsmaten

Navulbare MierenLokdoos

Navulling Navulbare MierenLokdoos

MierenLokdoos tegen mieren in huis, 
op terras en balkon

MierenSpray tegen mieren op moeilijk 
bereikbare plaatsen

MierenPoeder te strooien én te gieten
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Ongedierte & wespenspray tegen vliegende  
en kruipende insecten

LuisVrij tegen luizen 
Verkrijgbaar als gebruiksklaar en concentraat

LuisVrij Rozen tegen luizen op rozen 
Verkrijgbaar als gebruiksklaar en concentraat

Promanal-R tegen dopluis, wolluis en spint 
Verkrijgbaar als gebruiksklaar en concentraat

Spruzit-R tegen luizen en insecten 
Verkrijgbaar als gebruiksklaar en concentraat

Ultima tegen mos & onkruid op paden en terrassen 
Verkrijgbaar als gebruiksklaar en concentraat

Ultima tegen zevenblad onder bomen en struiken 
Verkrijgbaar als gebruiksklaar en concentraat

Aaltjes kunt u bestellen op de speciale website  
voor natuurlijke vijanden. Ga voor bestellen en voor de 
bestrijdingsperioden naar www.ecostylewebshop.nl 

Gratis verzending • Binnen 1 werkdag verzonden • Past door de brievenbus 

Aaltjes tegen emelten
Aaltjes tegen engerlingen
Aaltjes tegen de larven van de taxuskever
Aaltjes tegen de taxuskever (val)
Aaltjes tegen de fruitmot
Aaltjes tegen pissebedden (val)
Aaltjes tegen de larven van de varenrouwmug
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Tips voor een optimale toepassing van gewasbeschermingsmiddelen:

• Spuiten geeft altijd een betere werking dan gieten.
• Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.
• Spuit altijd op een droge ondergrond.
• Spuit niet als er binnen 6 uur regen wordt verwacht.
• Hanteer de op de verpakking vermelde dosering.
• Reinig, na gebruik, de spuit grondig.

Voorkomen, beschermen

KnolvoetVrij beschermt tegen knolvoet

Lijmband effectieve barrière tegen insecten in bomen

Snoeibalsem voor het afdekken van snoeiwonden

Vital verhoogt de weerstand tegen schimmelziekten 
Verkrijgbaar als gebruiksklaar en concentraat

WortelvliegVrij beschermt tegen wortel-, prei- en uienvlieg
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Voor het volledige assortiment van 
ECOstyle verwijzen wij u graag naar de 

website www.ecostyle.nl

Meststoffen

AZ-Kalk kalkmeststof voor gazon, sier- en moestuin 
Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsmaten

Bloedmeel stikstofmeststof

 
Gazon-AZ meststof voor het gazon 
Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsmaten

Siertuin-AZ meststof voor de siertuin

De landelijke campagne “Bestrijding volgens 
het boekje” is een initiatief van Tuinbranche 
Nederland. 

ECOstyle is één van de initiatiefnemers om 
het bewust gebruik van bestrijdingsmiddelen 
te stimuleren.
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Door de inzet van ecologisch verantwoorde 
producten in uw tuin worden de natuurlijke 

processen in de tuin niet verstoord, maar juist 
gestimuleerd. Natuurlijk tuinieren betekent 

ook, dat de tuin ruimte en mogelijkheden 
biedt aan bijvoorbeeld nuttige insecten 
als bijen, egels en vogels. 

Resultaat? 
Een prachtige tuin  
vol met leven.

Uw tuin is natuur! Is geen loze kreet of ingewikkeld verhaal! Met 
eenvoudige middelen kunt u dit gemakkelijk bereiken. U zult zien dat er 
steeds meer leven in uw tuin komt als u de richtlijnen volgt van natuurlijk 
tuinieren.

• In de natuurlijke tuin worden uitsluitend 100% natuurlijke producten 
gebruikt. Organische meststoffen voeden niet alleen de plant maar ook 
de bodem en het bodemleven.

• In de natuurlijke tuin wordt de nadruk gelegd op preventieve 
 gewasbescherming. Het is de bedoeling, om de weerstand tegen 
ziekten en plagen op een natuurlijke wijze te verhogen door 
natuurlijke bemesting, toegevoegd bodemleven en plantversterkers. 
Ziekten en plagen die toch de kop opsteken, worden uitsluitend met 
 natuurvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen bestreden.

Een belangrijk onderdeel van de filosofie van ECOstyle is natuur
vriendelijk tuinieren; uitgaande van de organische kringloop in de tuin. 
Een bewuste keuze om met zorg en respect om te gaan met het milieu, 
mens & dier. Sinds de oprichting in 1967 is ECOstyle het merk voor 
ecologisch verantwoorde, effectieve en milieuvriendelijke producten. 
Vooral in de huidige tijd wordt groen, ruimte en natuur in Nederland een 
schaars goed. Het is dan goed te realiseren dat uw tuin ook een prachtig 
stukje natuur kan zijn. Boordevol met leven! Van vele soorten vogels 
tot allerlei nuttige insecten boven en onder de grond, van vele soorten 
prachtige vlinders tot de nuttige egels.
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Natuurlijke vijanden in de tuin

U kunt de plagen in uw tuin ‘bestrijden’ door 
gebruik te maken van het leven in uw tuin. Met 
dit leven doelen wij op de natuurlijke vijanden van 
bijvoorbeeld luizen, rupsen en slakken. Voorwaarde 
is wel dat uw tuin geschikt is voor deze nuttige 
bewoners.  

In een keurig opgeruimde tuin zullen natuurlijke 
vijanden zich minder snel vestigen dan in een 
‘rommelige’ tuin waarin voldoende schuilplaatsen 
aanwezig zijn. Knip de vaste planten niet af in de 
herfst, maar laat de planten en de plantenresten 
met rust. Een egel rommelt graag rond tussen 
de bladeren en takken. Van deze plantenresten 
maakt hij zijn nest om te overwinteren. Een haag 
of struikgewas in de tuin biedt een schuil- en 
nestplaats voor vogels. Ook kunt u verschillende 
soorten nestkastjes ophangen. 

De kleinere insecten verschuilen zich graag in 
kleine ruimtes. Een stapel haardhout of een 
stapelmuurtje van verschillende formaten stenen 
of dakpannen kunnen prima dienst doen als 
schuilplaats voor verschillende insecten. De 
oorworm kunt u ook een schuilplaats bieden door 
een omgekeerde bloempot gevuld met stro tussen 
de planten te hangen. 

Vogels vervullen een belangrijke rol in de 
bestrijding van verschillende plagen. Luizen, rupsen 
en slakken zijn niet veilig voor onze gevleugelde 
vrienden. Bladluizen zijn ook een voedselbron voor 
lieveheersbeestjes en oorwormen. Slakken worden 
graag gegeten door egels, padden, spitsmuizen en 
ook allerhande vogels. Sluipwespen en roofkevers 
doen zich graag tegoed aan wolluizen.

Zo ziet u maar, het leven in uw tuin biedt volop 
mogelijkheden voor een natuurlijk evenwicht. 
Mocht dit evenwicht toch uit balans zijn dan 
bieden de natuurlijke producten van ECOstyle een 
effectieve oplossing. Bij een juiste toepassing zijn 
deze middelen niet schadelijk voor de natuurlijke 
vijanden in uw tuin.

31

Ziekten_en_plagen_2015.indd   31 27/01/15//5   12:07



Breng de natuur in uw  
tuin met ECOstyle-producten!

Al bijna 50 jaar is ECOstyle het merk voor natuurlijk tuinieren in 
Nederland. Met een breed pakket aan ecologisch verantwoorde 
producten verrijkt ECOstyle uw tuin tot een kleurrijk en levendig 
stukje natuur.
De producten van ECOstyle ondersteunen de natuurlijke kringloop 
in de tuin voor een rijk en gezond bodemleven. Daarnaast 
stimuleert een gezond bodemleven de natuur in uw tuin. Een 
kleurrijke, levendige tuin is het resultaat!

ECOstyle, van nature bewust!

Het assortiment van ECOstyle 
bestaat uit:

• Natuurlijke meststoffen

• Ecologisch verantwoorde 
gewasbescherming

• Turfvrije Cocopeat potgronden

• Natuurlijke bodemverbeteraars

• Passende 
biodiversiteitsproducten

www.ecostyle.nl  garden@ecostyle.nl

@ECOstyleTuin
volg ons op twitter

www.facebook.com/ECOstyleTuin pinterest.com/ecostyletuin
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