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Luxan tegen muizen en ratten 
Daarvoor heeft Luxan de beproefde, zeer 
effectieve producten tegen muizen. Daar-
naast bieden wij nu ook een oplossing tegen
ratten.

p.28

Luxan bescherming en verzorging 
In deze serie vindt u o.a. Algendood tegen 
groene aanslag, Stekpoeder, Neo-conserviet
en Slakkenkorrels Super tegen alle soorten 
slakken.

p.42

Luxan tegen insecten en ongedierte
Luxan heeft een uitgekiende reeks gewas-
beschermingsmiddelen die zeer effectief zijn 
voor specifi eke insectenproblemen. Zowel
in de tuin als in het huis worden plagen ui-
terst effi ciënt aangepakt.

p.4

Luxan tegen onkruid 
Luxan heeft voor vrijwel elk onkruidprobleem
een passende oplossing. De producten zijn 
zorgvuldig samengesteld zodat de bodem 
optimaal beschermd is.

p.32

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het 
etiket en de productinformatie.

p.32

Belangrijke informatie 
voor een juist gebruik. 

U heeft als tuinliefhebber de beschikking over een pakket middelen 
om de problemen in uw tuin aan te pakken. Deze middelen zijn na 
zorgvuldige procedures toegelaten voor dit gebruik. Graag geven 
wij u nog een aantal nuttige tips mee die een beter eindresultaat 
bevorderen. 

1.  Lees voor de toepassing altijd de gebruiksaanwijzing van het 
product en handel volgens de voorschriften en aanbevelingen. 

2.  Voorkom afdruipen van de spuitvloeistof en pas niet meer toe 
dan voorgeschreven op de verpakking. 

3.  Voorkom overwaaien van spuitvloeistof naar andere planten die 
gevoelig kunnen zijn voor schade. 

4.  Spuit niet bij felle zonneschijn, als het hard waait of als binnen 
6 uur na de toepassing regen wordt verwacht. 

5.  Houd rekening met de veiligheidstermijnen voordat u het vee 
weer in de weide laat (onkruidbestrijding) of voor dat u de ge-
wassen weer consumeert (moestuintoepassingen). 

6.  Onkruiden bestrijdt u het best ‘in volle groei maar voor de bloei’.

7.  Gebruik van een drukspuit met afschermkap geniet de voorkeur 
boven gebruik van een gieter. De gieter is te onnauwkeurig en 
er wordt te veel middel verspild. 

8.  Maak niet meer spuitvloeistof aan dan strikt noodzakelijk is.

9.  Voer restanten van het middel af via het KCA inzamelpunt van 
uw gemeente. 

10.  Bewaar uw middelen vorstvrij en op een plaats waar kinderen 
en/of huisdieren het middel niet kunnen bereiken. 

Veel tuinplezier toegewenst!

p.30

Luxan tegen schimmels 
Schimmelwerende producten kunnen het 
beste preventief worden gebruikt. Als preven-
tief spuiten wordt vergeten en schimmels 
toch de kop op steken, ook dan heeft Luxan 
effectieve schimmelbestrijdingsmiddelen.
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boven gebruik van een gieter. De gieter is te onnauwkeurig en 
er wordt te veel middel verspild. 

8.  Maak niet meer spuitvloeistof aan dan strikt noodzakelijk is.
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tegen insecten en ongediertetegen insecten en ongedierte

Aardbeibloesemkevers zijn zwartkleurig en ongeveer 3 mm groot. 
Vaak komen ze voor op de aardbei-, framboos-, bessen- en rozen-
struik. Aardbeibloesemkevers voeden zich door in de plantencel-
len te prikken. Verder voeden ze zich met bloemen en bladeren. 
Opmerkelijk is de schade die de aardbeibloesemkever aanricht. 
De eitjes worden door de volwassen wijfjes in de bloemknoppen 
gelegd en vervolgens bijten ze de bloemstengel net onder de knop 
af om de eitjes te beschermen. De bloemknoppen knikken om, 
verdrogen en vallen uiteindelijk af. In de afgestoken bloemknoppen 
zitten witte, pootloze, bruinkoppige larven.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

Aardbeibloesemkever Appelglasvlinder

Aardvlooien zijn zwart, donkergroenblauw of geelgestreept 
en hebben een metaalachtige glans. Aardvlooien zijn 2 - 3 mm
lang, ze behoren niet tot de doelgroep de ‘’vlo’’ maar zijn kleine 
kevertjes die echter grote sprongen kunnen maken. Aardvlooien 
leven voormamelijk op kruisbloemigen, jonge kruid- en struik-
achtigen, witlof en suikerbieten. Aardvlooien vreten met name de 
bladeren van jonge plantjes aan waardoor ronde of ovaalvormige 
gaatjes ontstaan. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

Aardvlooien

Bessenbladwesp

De anjermot behoort tot de familie van de bladrollers. Na de over-
wintering van de rupsen ontwikkelen zich van mei tot oktober 
in totaal twee generaties. De schade wordt veroorzaakt door de 
rupsen. Ze komen voor op bomen, struiken en kruidachtige planten. 
Karakteristiek voor het schadebeeld is een opgerold blad waarin de 
rups zich schuil houdt. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

Anjermot

Beukenbladluis

De aardappeltopluis is meestal groen van kleur, heeft opvallende 
rode ogen en is 2-4 mm groot. De aardappeltopluis kan op zeer 
veel waardplanten gevonden worden. Hij is zeer bewegelijk en laat 
zich makkelijk vallen. De luis bevindt zich op de stengels of in de 
groeipunten van de plant. Schadebeeld is een bossige groei van 
de beschadigde groeipunt en of zelfs het afsterven van de groei-
punten. 

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Aardappeltopluis Appelbloedluis
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tegen insecten en ongedierte

Aardbeibloesemkevers zijn zwartkleurig en ongeveer 3 mm groot. 
Vaak komen ze voor op de aardbei-, framboos-, bessen- en rozen-
struik. Aardbeibloesemkevers voeden zich door in de plantencel-
len te prikken. Verder voeden ze zich met bloemen en bladeren. 
Opmerkelijk is de schade die de aardbeibloesemkever aanricht. 
De eitjes worden door de volwassen wijfjes in de bloemknoppen 
gelegd en vervolgens bijten ze de bloemstengel net onder de knop 
af om de eitjes te beschermen. De bloemknoppen knikken om, 
verdrogen en vallen uiteindelijk af. In de afgestoken bloemknoppen 
zitten witte, pootloze, bruinkoppige larven.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

De volwassen appelglasvlinder is zwart van kleur met doorzichtige 
vleugels en een kenmerkende oranje ring op het achterlijf. De 
appelglasvlinder zet zijn eitjes bij voorkeur af onder de bast op 
beschadigde plekken zoals bij snoeiwonden. De larven vreten zich 
een weg onder de bast door en verblijven twee jaar in het larvale 
stadium. Daarna verpoppen ze zich en begint de cyclus opnieuw.

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Appelglasvlinder

Aardvlooien zijn zwart, donkergroenblauw of geelgestreept 
en hebben een metaalachtige glans. Aardvlooien zijn 2 - 3 mm
lang, ze behoren niet tot de doelgroep de ‘’vlo’’ maar zijn kleine 
kevertjes die echter grote sprongen kunnen maken. Aardvlooien 
leven voormamelijk op kruisbloemigen, jonge kruid- en struik-
achtigen, witlof en suikerbieten. Aardvlooien vreten met name de 
bladeren van jonge plantjes aan waardoor ronde of ovaalvormige 
gaatjes ontstaan. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

De larven van de bessenbladwesp worden tot 2,5 cm lang en vreten 
complete bladeren kaal. 
Na systematisch het gehele blad kaal te hebben gevreten 
zullen ze naar het volgende vertrekken. 
Vanaf begin april kunnen de eerste exemplaren waargenomen 
worden en de laatste kan men nog zien als het blad al van de boom 
valt. Met name de eerste en de laatste generaties in een seizoen 
kunnen voor veel schade zorgen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Bessenbladwesp

De anjermot behoort tot de familie van de bladrollers. Na de over-
wintering van de rupsen ontwikkelen zich van mei tot oktober 
in totaal twee generaties. De schade wordt veroorzaakt door de 
rupsen. Ze komen voor op bomen, struiken en kruidachtige planten. 
Karakteristiek voor het schadebeeld is een opgerold blad waarin de 
rups zich schuil houdt. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

De beukenbladluis is blauwwit met een witte, wollige wasafschei-
ding en is ± 2-3 mm groot. De beukenbladluis is te vinden op de 
beuk. De luizen kun je aan de onderkant van het blad vinden, ze 
zien er dan uit als witte, wollige, wasvlokjes. De beukenbladluizen 
zuigen aan het blad waardoor het blad geelbruin wordt en de blade-
ren zullen gaan omkrullen. Beukenbladluizen scheiden honingdauw 
af waardoor de groei van de schimmel roetdauw bevorderd wordt. 
Dit kan de groei belemmeren van de beuk. De vrouwtjes leggen de 
eitjes in september, in de oksel van het blad, de eitjes zijn blauw/
zwart van kleur en bijna niet zichtbaar met het blote oog. 

➜ Luizendoder

Beukenbladluis

De aardappeltopluis is meestal groen van kleur, heeft opvallende 
rode ogen en is 2-4 mm groot. De aardappeltopluis kan op zeer 
veel waardplanten gevonden worden. Hij is zeer bewegelijk en laat 
zich makkelijk vallen. De luis bevindt zich op de stengels of in de 
groeipunten van de plant. Schadebeeld is een bossige groei van 
de beschadigde groeipunt en of zelfs het afsterven van de groei-
punten. 

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

De larve van de appelbloedluis overwintert in wonden en schorssple-
ten van takken en stammen van met name appelbomen. In de 
lente ontwikkelen ze zich tot volwassen bloedluizen, ze verplaat-
sen zich dan naar bestaande wonden en jonge scheuten. Hier zullen 
de bloedluizen zich volzuigen. Op de aangetaste plekken ontstaan 
vervolgens knobbels door de abnormale groei, dit als gevolg van de 
stimulatie die wordt veroorzaakt door het zuigen van de bloedlui-
zen. De bobbels worden ook wel bloedluiskanker genoemd.

➜ Luizendoder 
➜ Insectenlijm

Appelbloedluis
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tegen insecten en ongediertetegen insecten en ongedierte

Buxus Bladvlo

De bladmineerder is veelal te vinden in planten en fruitgewassen. 
De larven van de bladmineerders graven gangen in het blad, de 
gangen kunnen soms zo ingewikkeld zijn dat ze ook wel mijnen 
genoemd worden (waar ze hun naam aan te danken hebben), de 
gangen krijgen een witte, gelige of bruine kleur. Vlezigere bladeren 
zijn gevoeliger voor aantasting door bladmineerders dan dunne 
bladeren.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

Bladmineerder

De bloedcicade is zwart van kleur en heeft 3 rode banden op de 
dekschilden. De soort behoort tot de schuimcicaden of spuugbeest-
jes maar de nesten bevinden zich onder de grond. 
De nimfen leven onder de grond en zuigen daar aan de wortels van 
diverse plantensoorten. 
De schade wordt veroorzaakt door het opzuigen van plantensappen 
waardoor de plant in zijn groei belemmerd wordt. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

Bloedcicade

De bladluis kan meerdere kleuren hebben: groen, geel, zwart, 
grijswit, roze of bruin en heeft een formaat van ± 2 mm lang. 
Een bladluis is te allen tijde te vinden op planten, ze zuigen de 
bladsappen uit de bladeren, waardoor het blad zal gaan omkrul-
len. Vervolgens scheiden ze honingdauw uit, waarop de schimmel, 
roetdauw, gemakkelijk zal groeien. Bladluizen bevinden zich vaak 
op nieuwe, jonge, stengels met nieuw groeiend blad en nieuwe 
bloemknoppen, hierin zijn namelijk veel voedingstoffen te vinden 
wat nodig is voor de groei van de plant. Bladluizen kunnen ernstige 
schade aanrichten door virusoverdracht, hierdoor kan de plant geel 
worden, groeistoornissen vertonen, uitdrogen of zelfs afsterven.

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Bladluis

Buxusmot

Bramengalmijt is de veroorzaker van rode vruchtziekte. Op de 
vruchten van de braam blijven rode korrels zichtbaar en ze rijpen 
niet volledig af. Deze aantasting ontstaat doordat de bramengalmijt 
zijn eieren legt in de bloem. De mijten die zich ontwikkelen spuiten 
een stof in de korrels waardoor ze niet verder afrijpen. 

➜ Luxan Spuitzwavel 

Bramengalmijt 

Coloradokever

Dopluis
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tegen insecten en ongedierte

De Buxus bladvlo is geelachtig tot groen van kleur en 3 tot 4 mm 
groot. Wanneer de buxus bladvlo aanwezig is op de buxus, zullen 
de bladeren omkrullen en heel dicht tegen elkaar aan groeien. De 
larve van de buxus bladvlo richten deze schade aan, zij zuigen 
aan de nieuwe knoppen en jonge bladeren, waardoor de bladeren 
omkrullen. Hierdoor zal de groei van de buxus ernstig gestremd 
worden. De larven van de buxus bladvlo zijn plat, glimmend, bleek-
groen tot geelgroen en 2 mm groot en scheiden witte, wasachtige, 
draadjes af ter bescherming.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

Buxus Bladvlo

De bladmineerder is veelal te vinden in planten en fruitgewassen. 
De larven van de bladmineerders graven gangen in het blad, de 
gangen kunnen soms zo ingewikkeld zijn dat ze ook wel mijnen 
genoemd worden (waar ze hun naam aan te danken hebben), de 
gangen krijgen een witte, gelige of bruine kleur. Vlezigere bladeren 
zijn gevoeliger voor aantasting door bladmineerders dan dunne 
bladeren.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

De bloedcicade is zwart van kleur en heeft 3 rode banden op de 
dekschilden. De soort behoort tot de schuimcicaden of spuugbeest-
jes maar de nesten bevinden zich onder de grond. 
De nimfen leven onder de grond en zuigen daar aan de wortels van 
diverse plantensoorten. 
De schade wordt veroorzaakt door het opzuigen van plantensappen 
waardoor de plant in zijn groei belemmerd wordt. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

De bladluis kan meerdere kleuren hebben: groen, geel, zwart, 
grijswit, roze of bruin en heeft een formaat van ± 2 mm lang. 
Een bladluis is te allen tijde te vinden op planten, ze zuigen de 
bladsappen uit de bladeren, waardoor het blad zal gaan omkrul-
len. Vervolgens scheiden ze honingdauw uit, waarop de schimmel, 
roetdauw, gemakkelijk zal groeien. Bladluizen bevinden zich vaak 
op nieuwe, jonge, stengels met nieuw groeiend blad en nieuwe 
bloemknoppen, hierin zijn namelijk veel voedingstoffen te vinden 
wat nodig is voor de groei van de plant. Bladluizen kunnen ernstige 
schade aanrichten door virusoverdracht, hierdoor kan de plant geel 
worden, groeistoornissen vertonen, uitdrogen of zelfs afsterven.

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

De buxusmot heeft een spanwijdte van 4 cm en is daarmee vrij 
groot. De mot zet zijn eitjes af in kleine groepjes op het blad. De 
jonge rupsen zijn vuilgeel en ca. 2 mm groot. Oudere rupsen zijn 
felgroen met een zwarte kop en een patroon van zwarte stippen. 
Een volgroeide rups is 4 cm groot. 
In korte tijd worden complete buxusstruiken en hele tuinen met 
buxus kaalgevreten. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

Buxusmot

Bramengalmijt is de veroorzaker van rode vruchtziekte. Op de 
vruchten van de braam blijven rode korrels zichtbaar en ze rijpen 
niet volledig af. Deze aantasting ontstaat doordat de bramengalmijt 
zijn eieren legt in de bloem. De mijten die zich ontwikkelen spuiten 
een stof in de korrels waardoor ze niet verder afrijpen. 

➜ Luxan Spuitzwavel 

De volwassen coloradokerver is zwart-geel gestreept en ongeveer 
10 mm lang. De larve van de kever is eerst grijs en kleurt van 
lichtrood naar felrood. De kop is duidelijk zwart en op de zijkant 
van de larve bevinden zich twee rijen bruine vlekken. De kever en 
de larven komen met name voor op aardappelgewassen. In korte 
tijd kunnen de larven hele velden compleet kaalvreten. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Coloradokever

Dopluizen zien er uit als bruine, platte, ovale dopjes van ± 3 – 4 
mm lang. Ze zijn vaak te vinden op houtachtige gewassen zoals: 
Laurier, Citrussoorten, Klimop, Varens, Ficus-soorten, Scheffl era, 
etc. Dopluizen zijn te vinden aan de onderzijde van de bladeren, 
waar zij schade aanrichten door het sap uit de bladeren te zuigen, 
waarna zijzelf een giftig speeksel achterlaten. Doordat dopluizen 
over een schild beschikken zijn ze moeilijker te bestrijden. 

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Dopluis
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tegen insecten en ongediertetegen insecten en ongedierte

Elzencicade

ElzenhaantjeDe eikenprocessierups is een rups van een algemeen voorkomende 
nachtvlinder. Deze rups is met name schadelijk vanwege de brand-
haren die voor de mens gevaarlijk zijn. De rups komt voor op de eik 
en is vanaf het voorjaar te vinden. De gevaarlijke haartjes versprei-
den zich via de wind en blijven lang schadelijk. Ook dieren kunnen 
last hebben van de brandharen van deze rups. 

➜ Schakel een specialist in 

Eikenprocessierups

De elzenbladvlo is een klein, lichtgroen, plat insect met een for-
maat van ± 3-5 mm. De eitjes overwinteren op de plant. Wanneer 
de plant begint te groeien, richten de nimfen de meeste schade 
aan. Ze zitten in het voorjaar in dichte groepen op de twijgjes. Ze 
beschermen zich door witte wasachtige afscheidingen waarmee ze 
zich omhullen. De appelbladvlo lijkt erg op de elzenbladvlo en kan 
schadelijk zijn voor de appelbloesem en de groei van jonge loten 
belemmeren. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Elzenbladvlo

De zeer kleine, grijswitte, galmijten zijn moeilijk te zien met het 
blote oog. Zij kunnen een behoorlijke schade teweegbrengen door-
dat ze aan de onderkant van de bladeren van de plant zuigen, de 
symptonen op de bladeren zijn als volgt: wratachtige verdikkingen, 
blaren, verkleuringen, overmatige viltachtige haargroei etc. 
Bij een zware aantasting wordt de groei van de druif belemmerd. 

➜ Luxan Spuitzwavel 

Druivenviltmijt

De larven van de elzenbladwesp worden tot 2 cm lang en vreten 
groepsgewijs van het blad. 
Na systematisch het gehele blad kaal te hebben gevreten zullen ze 
naar het volgende vertrekken. 
De larven ziet men vaak in de karakteristieke S vorm welke ertoe 
dient om naderend onheil af te weren. Er zijn twee generaties per 
jaar. De tweede generatie richt vaak het meeste schade aan. Vooral 
kleinere struiken worden aangevreten. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Elzenbladwesp

Emelten

Engerlingen
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tegen insecten en ongedierte

De elzencicade is 8-11 mm groot en heeft een kop met een stompe 
punt van voren. De elzencicade heeft een donkere gelig-bruine 
basiskleur. De schade wordt veroorzaakt door de zuigactiviteiten 
waarbij ze door de schors tot in het zachte hout doordringen. Ook 
de larven die geelachtig-wit van kleur zijn veroorzaken schade. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Elzencicade

Elzenhaantjes zijn 6-7 mm lange kevertjes en zijn met name te 
vinden op de els. De kevers zijn ook op andere bomen en struiken 
te vinden zoals op wilgen en hazelaars. De kevers overwinteren 
tussen organisch materiaal op de grond en vanaf april tot juni zijn 
ze op de bladeren te vinden. De volwassen kevers knagen aan de 
bovenzijde van het blad en de larven vreten aan de onderzijde van 
de bladeren. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

ElzenhaantjeDe eikenprocessierups is een rups van een algemeen voorkomende 
nachtvlinder. Deze rups is met name schadelijk vanwege de brand-
haren die voor de mens gevaarlijk zijn. De rups komt voor op de eik 
en is vanaf het voorjaar te vinden. De gevaarlijke haartjes versprei-
den zich via de wind en blijven lang schadelijk. Ook dieren kunnen 
last hebben van de brandharen van deze rups. 

➜ Schakel een specialist in 

De elzenbladvlo is een klein, lichtgroen, plat insect met een for-
maat van ± 3-5 mm. De eitjes overwinteren op de plant. Wanneer 
de plant begint te groeien, richten de nimfen de meeste schade 
aan. Ze zitten in het voorjaar in dichte groepen op de twijgjes. Ze 
beschermen zich door witte wasachtige afscheidingen waarmee ze 
zich omhullen. De appelbladvlo lijkt erg op de elzenbladvlo en kan 
schadelijk zijn voor de appelbloesem en de groei van jonge loten 
belemmeren. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

De zeer kleine, grijswitte, galmijten zijn moeilijk te zien met het 
blote oog. Zij kunnen een behoorlijke schade teweegbrengen door-
dat ze aan de onderkant van de bladeren van de plant zuigen, de 
symptonen op de bladeren zijn als volgt: wratachtige verdikkingen, 
blaren, verkleuringen, overmatige viltachtige haargroei etc. 
Bij een zware aantasting wordt de groei van de druif belemmerd. 

➜ Luxan Spuitzwavel 

De larven van de elzenbladwesp worden tot 2 cm lang en vreten 
groepsgewijs van het blad. 
Na systematisch het gehele blad kaal te hebben gevreten zullen ze 
naar het volgende vertrekken. 
De larven ziet men vaak in de karakteristieke S vorm welke ertoe 
dient om naderend onheil af te weren. Er zijn twee generaties per 
jaar. De tweede generatie richt vaak het meeste schade aan. Vooral 
kleinere struiken worden aangevreten. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Emelten zijn de larven van langpootmuggen. Emelten hebben 
geen duidelijke kop, zien er verder uit als taaie, grijsbruine, poot-
loze larven en zijn ± 45 mm lang. Emelten komen met name in 
gazons voor maar ook wel eens in moestuinen of perkplanten. 
Juist in natte, vochtige bodems komen emelten vaak voor. Emelten 
kunnen heel wat schade aanrichten, ze eten van de wortels, waar-
door geel/bruine plekken en kale plekken onstaan.

➜ Geen product beschikbaar

Emelten

Engerlingen zijn de larven van mei- junikevers en rozenkevers. 
Engerlingen zien eruit als witte ’C’ vormige larven, ze hebben een 
bruine kop, een dikke grijze onderkant en pootjes. Engerlingen 
kunnen behoorlijke schade aanrichten in het gazon. Ze eten van 
de wortels van het gras, hierdoor wordt het gras geel en laat het 
los, waardoor het gazon kale plekken gaat vertonen. Bij een ern-
stige plaag zullen vogels worden aangetrokken, zij zien dit als een 
enorme voedselbron.

➜ Geen product beschikbaar 

Engerlingen

Luxan_plagenboekje_fin.indd   9 16/03/11   13:06



10

tegen insecten en ongediertetegen insecten en ongedierte

Galwespen zijn er in heel veel verschillende soorten, en evenzoveel 
schadebeelden. De galwesp legt zijn eitjes bijvoorbeeld in het blad. 
Er ontstaan wratjes, bultjes of andere vreemde vergroeiingen aan 
de plant. In deze vergroeiing leeft het insect. De schade bestaat uit 
een verminderde groei en minder mooie planten . 

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Galwesp

De frambozenkever is ongeveer 5 mm lang en lichtbruin van kleur. 
Hier is hij te zien op een boterbloem. Hij is te herkennen aan de 
lichte sliertige beharing over het lijf. De volwassen kevers vreten 
aan bloemknoppen en jonge blaadjes. De larven eten van de vruch-
ten.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Frambozenkever

De zeer kleine mijten komen op verscheiden planten voor. Doordat 
ze zo klein zijn, zijn ze moeilijk te zien met het blote oog. Gallen 
ontstaan door een woekering van het plantenweefsel. De galmijt 
zit beschermd en leeft in de gal van de plantensappen. Doordat 
ze zuigen aan de onderkant van de bladeren van de plant ontstaat 
dus de schade. De symptonen op de bladeren zijn verder als volgt: 
wratachtige verdikkingen, blaren, verkleuringen, overmatige vilt-
achtige haargroei etc. 

➜ Luxan Spuitzwavel 

Galmijt

Gegroefde lapsnuitkever

Gestippelde houtvlinderDe fruitmot is grijsbruin, met opvallende bronskleurige oogvlek aan 
de uiteinden van de vleugels en is ± 2 cm lang. De larve is creme 
tot rozig van kleur en heeft een bruine kop met donkere spikkels. 
Begin van de zomer tot einde van de zomer is de fruitmot actief. De 
larve van de fruitmotten graaft gangen in de vruchten tot aan het 
klokhuis waar zij zich innestelen. Wanneer de vrucht rijp is, heeft de 
larve zich vol gegeten en boort ze een gang naar de buitenkant van 
de vrucht. Dan gaat de volgroeide larve op zoek naar een plek om 
te overwinteren in een cocon, vaak onder losse schors of bladafval.

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Fruitmot

Grijze kamperfoelieluis

Groene perzikluis
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tegen insecten en ongedierte

Galwespen zijn er in heel veel verschillende soorten, en evenzoveel 
schadebeelden. De galwesp legt zijn eitjes bijvoorbeeld in het blad. 
Er ontstaan wratjes, bultjes of andere vreemde vergroeiingen aan 
de plant. In deze vergroeiing leeft het insect. De schade bestaat uit 
een verminderde groei en minder mooie planten . 

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

De frambozenkever is ongeveer 5 mm lang en lichtbruin van kleur. 
Hier is hij te zien op een boterbloem. Hij is te herkennen aan de 
lichte sliertige beharing over het lijf. De volwassen kevers vreten 
aan bloemknoppen en jonge blaadjes. De larven eten van de vruch-
ten.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

De zeer kleine mijten komen op verscheiden planten voor. Doordat 
ze zo klein zijn, zijn ze moeilijk te zien met het blote oog. Gallen 
ontstaan door een woekering van het plantenweefsel. De galmijt 
zit beschermd en leeft in de gal van de plantensappen. Doordat 
ze zuigen aan de onderkant van de bladeren van de plant ontstaat 
dus de schade. De symptonen op de bladeren zijn verder als volgt: 
wratachtige verdikkingen, blaren, verkleuringen, overmatige vilt-
achtige haargroei etc. 

➜ Luxan Spuitzwavel 

De gegroefde lapsnuitkever is 9-11 mm lang en heeft een onregel-
matige fi jne beharing. De lapsnuitkever komt voor op diverse vaste 
planten en kan ernstige schade aanrichten door het aanvreten van 
de knoppen, bladeren en vruchten. De larven eten juist van de wor-
tels van de plant en beschadigen hierdoor ook de andere wortels en 
wortelhalzen. Bij een ernstige plaag zullen de bladeren verkleuren, 
verdrogen en afvallen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Gegroefde lapsnuitkever

De gestippelde houtvlinder valt onder de nachtvlinders. De jonge 
rupsen, die vanaf begin juni verschijnen, zijn geelachtig met een 
donkerbruine kop. De rups leeft in takken en stammen van jonge 
bomen. Hier verblijft de rups 3 jaar! Doordat de kern van de tak 
of stam weggegeten wordt zullen delen van bomen of struiken 
afstreven. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Gestippelde houtvlinderDe fruitmot is grijsbruin, met opvallende bronskleurige oogvlek aan 
de uiteinden van de vleugels en is ± 2 cm lang. De larve is creme 
tot rozig van kleur en heeft een bruine kop met donkere spikkels. 
Begin van de zomer tot einde van de zomer is de fruitmot actief. De 
larve van de fruitmotten graaft gangen in de vruchten tot aan het 
klokhuis waar zij zich innestelen. Wanneer de vrucht rijp is, heeft de 
larve zich vol gegeten en boort ze een gang naar de buitenkant van 
de vrucht. Dan gaat de volgroeide larve op zoek naar een plek om 
te overwinteren in een cocon, vaak onder losse schors of bladafval.

➜ Pyrethrum Vloeibaar

De grijze kamperfoelieluis komt voor op kamperfoeliesoorten maar 
ook op andere planten. Zo komt de luis ook voor op aardappelen, 
wortelen en andere waardplanten. Deze luis wordt niet door mieren 
onderhouden en is niet alleen grijs, zoals de naam wel veronder-
stelt. De luis veroorzaakt met name zuigschade. 

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Grijze kamperfoelieluis

De groene perzikluis kan 1,2-2,6 mm groot worden. De kleur vari-
eert van bleekgroen tot groen en soms rood. De groene perzikluis 
veroorzaakt met name schade aan kasgroenten zoals komkom-
mers, sla, paprika, tomaat en in de sierteelt. Schade bestaat uit 
het overbrengen van virussen en uit zuigschade met als gevolg 
misvormingen aan bladeren en het ontstaan van schimmels op de 
honingdauw die door de luizen geproduceerd wordt. 

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Groene perzikluis
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tegen insecten en ongediertetegen insecten en ongedierte

De Japanse vlieg is eigenlijk een naam voor verschillende soorten 
netwantsen. Volwassen japanse vliegen worden ongeveer 3,5 tot 
4 mm groot. Aangetaste bladeren worden aan de bovenzijde geel 
en de onderzijde is bevuild met bruinzwarte uitwerpselen. Vooral 
oudere bomen in tuinen en parken kunnen afsterven bij een ern-
stige aantasting. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Japanse vlieg

De grote appelbladroller is een nachtvlinder. De rupsen zijn 14-22 
mm lang en zijn lichtgroen tot grijsgroen van kleur met een zwarte 
kop. De rupsen die als spinsels in de boom overwinteren veroor-
zaken de schade. Ze vreten aan de knoppen, de bloemen en aan 
de jonge vruchten. Later in het jaar vreten de rupsen ook van de 
grotere vruchten.

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Grote appelbladroller

De rups van het koolwitje is geel met zwarte stippen, harig en ± 
40 mm lang. Deze rupsen komen op alle koolgewassen en enkele 
siergewassen voor zoals bijv. de Oost-Indische kers. De rupsen rich-
ten ernstige vraatschade aan, in die mate dat ze het blad tot de 
hoofdnerf kaalvreten. De eitjes worden aan de onderkant van de 
bladeren gelegd, de eitjes zijn geel van kleur. Tweemaal per jaar 
verschijnt er een nieuwe generatie, ze zijn actief vanaf het voorjaar 
tot in het begin van het najaar.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Groot koolwitje

De kattenstaartaardvlo behoort tot de familie van de bladhaantjes 
en is dus geen echte vlo maar een kever.  Omdat de kevers onrustig 
opspringen als de bladeren worden bewogen hebben ze de toevoe-
ging ‘vlo’ in de benaming gekregen. 
Ze zijn te vinden op fuchsia’s en daar vreten ze van de bladeren van 
de scheuttoppen.  Aardvlooien zijn vanaf het voorjaar tot aan het 
einde van de zomer actief. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

De kattenstaartaardvlo

Knollebladwesp

Kommaschildluis

Laurierbladvlo

Larve van de koolvlieg

����
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tegen insecten en ongedierte

De Japanse vlieg is eigenlijk een naam voor verschillende soorten 
netwantsen. Volwassen japanse vliegen worden ongeveer 3,5 tot 
4 mm groot. Aangetaste bladeren worden aan de bovenzijde geel 
en de onderzijde is bevuild met bruinzwarte uitwerpselen. Vooral 
oudere bomen in tuinen en parken kunnen afsterven bij een ern-
stige aantasting. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

De grote appelbladroller is een nachtvlinder. De rupsen zijn 14-22 
mm lang en zijn lichtgroen tot grijsgroen van kleur met een zwarte 
kop. De rupsen die als spinsels in de boom overwinteren veroor-
zaken de schade. Ze vreten aan de knoppen, de bloemen en aan 
de jonge vruchten. Later in het jaar vreten de rupsen ook van de 
grotere vruchten.

➜ Pyrethrum Vloeibaar

De rups van het koolwitje is geel met zwarte stippen, harig en ± 
40 mm lang. Deze rupsen komen op alle koolgewassen en enkele 
siergewassen voor zoals bijv. de Oost-Indische kers. De rupsen rich-
ten ernstige vraatschade aan, in die mate dat ze het blad tot de 
hoofdnerf kaalvreten. De eitjes worden aan de onderkant van de 
bladeren gelegd, de eitjes zijn geel van kleur. Tweemaal per jaar 
verschijnt er een nieuwe generatie, ze zijn actief vanaf het voorjaar 
tot in het begin van het najaar.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

De kattenstaartaardvlo behoort tot de familie van de bladhaantjes 
en is dus geen echte vlo maar een kever.  Omdat de kevers onrustig 
opspringen als de bladeren worden bewogen hebben ze de toevoe-
ging ‘vlo’ in de benaming gekregen. 
Ze zijn te vinden op fuchsia’s en daar vreten ze van de bladeren van 
de scheuttoppen.  Aardvlooien zijn vanaf het voorjaar tot aan het 
einde van de zomer actief. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

De knollebladwesp wordt 6-8 mm lang en leeft als wesp van mei 
tot oktober. De kop en ogen zijn geheel zwart en het borststuk is 
gedeeltelijk zwart en oranje. De larven zijn grijsbruin en zijn in 
tuinen te vinden alsook op akkerranden en langs wegbermen. De 
larven veroorzaken vraatschade aan diverse gewassen zoals radijs, 
mosterd, koolzaad en andere kruisbloemigen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Knollebladwesp

De kommaschildluis is grijsbruinkleurig en 2 – 3 mm groot. In de 
nazomer en winter kan men de kommaschildluis gemakkelijk aan 
de kommavormige schildjes op de bomen en takken herkennen. 
Vooral op de minder regelmatig onderhouden en oudere vruchtbo-
men komt deze soort voor. Wanneer ze in grote getale aanwezig 
zijn, kunnen de schildluizen voor een ernstige aantasting zorgen. 
Evenwel is het mogelijk dat als de takken, schors, vruchten etc. 
aangetast zijn ook de scheuten afsterven, waardoor de plant 
afsterft.

➜ Luizendoder 

Kommaschildluis

De laurierbladvlo is te herkennen aan de zeer kleine witte puntjes 
op de blaadjes. Aangetaste jonge blaadjes van de laurier krullen om 
en verkleuren van bleekgroen naar bruin. De onvolwassen insec-
ten voeden zich onder de omgekrulde bladranden. Ze komen naar 
buiten wanneer ze rijp zijn om te vervellen. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

Laurierbladvlo

De koolvlieg zet haar eitjes af aan de voet van de koolplant. Na het 
uitkomen van de larven boort deze zich in de wortel van de plant. 
De larve van de koolvlieg komt in meerdere gewassen en planten 
voor: alle koolsoorten, verwante groenten, knolraap, radijs, etc. 
De larve vreten grote delen van de wortels en van de wortelhals 
aan en bij ernstige aantasting sterft de plant af. De larven zijn wit, 
pootloos en ± 9 mm lang, ze zijn te vinden in de stengelbasis.

➜ Luxan Koolkraag 

Larve van de koolvlieg

����
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tegen insecten en ongediertetegen insecten en ongedierte

Ligustertrips is een klein insect van 1 – 2 mm lang. De trips prikt 
met zijn monddelen plantencellen aan om sappen op te zuigen. 
De aangeprikte cellen drogen uit. Een besmetting kan leiden tot 
misvorming van groeipunten en groeiremming. Er ontstaan zilver-
kleurige vlekken op de bladeren met daarin zwarte puntjes. Dit zijn 
de uitwerpselen van de trips. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Ligustertrips

De larven van de lindebladwesp worden tot 15 mm lang en hebben 
20 paar poten. Ze komen niet alleen voor op de linde maar ook op 
eiken, berken, beuken en wilgebomen. 
Schade ontstaat doordat de larven het bladgroen aan de onderzijde 
van de bladeren wegvreten en daardoor wordt de boom in vitaliteit 
aangetast. Het schadebeeld is ook te herkennen aan de doorzich-
tige plekjes die in het blad van de boom ontstaan. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Lindebladwesp

De ligusterpijlstaartvlinder is een nachtvlinder met een spanwijdte 
van 115 mm. Om te verpoppen kan hij zich 15 cm diep in de grond 
ingraven. Hij komt met name voor bij ligusterhagen. De rups is 
erg mooi van kleur en wordt wel 10 cm lang. Op het achterlijf 
is een gepunte hoorn te zien waaraan deze vlinder zijn naam te 
danken heeft. De schade wordt veroorzaakt door het kaalvreten 
van ligusterhagen. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Ligusterpijlstaartvlinder

Het leliehaantje is een knalrood, vraatzuchtig kevertje van 1 – 1,5 
cm groot en is nauw verwant aan de gevreesde coloradokever. Het 
insect is met name te vinden op diverse lelieachtige bloemen. Aan 
het begin van de zomer verschijnen de larven van het leliehaantje 
op het blad. Vooral met name de larve van het leliehaantje brengt 
ernstige vraatschade toe aan de bladeren. Het blad wordt tot op de 
steel weggevreten. Hierdoor kunnen ook de bloemen/bloemknop-
pen beschadigd worden.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

Leliehaantje Melige koolluis

Netwants

Okkernootviltmijt

Melige pruimenluis
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Ligustertrips is een klein insect van 1 – 2 mm lang. De trips prikt 
met zijn monddelen plantencellen aan om sappen op te zuigen. 
De aangeprikte cellen drogen uit. Een besmetting kan leiden tot 
misvorming van groeipunten en groeiremming. Er ontstaan zilver-
kleurige vlekken op de bladeren met daarin zwarte puntjes. Dit zijn 
de uitwerpselen van de trips. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

De larven van de lindebladwesp worden tot 15 mm lang en hebben 
20 paar poten. Ze komen niet alleen voor op de linde maar ook op 
eiken, berken, beuken en wilgebomen. 
Schade ontstaat doordat de larven het bladgroen aan de onderzijde 
van de bladeren wegvreten en daardoor wordt de boom in vitaliteit 
aangetast. Het schadebeeld is ook te herkennen aan de doorzich-
tige plekjes die in het blad van de boom ontstaan. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

De ligusterpijlstaartvlinder is een nachtvlinder met een spanwijdte 
van 115 mm. Om te verpoppen kan hij zich 15 cm diep in de grond 
ingraven. Hij komt met name voor bij ligusterhagen. De rups is 
erg mooi van kleur en wordt wel 10 cm lang. Op het achterlijf 
is een gepunte hoorn te zien waaraan deze vlinder zijn naam te 
danken heeft. De schade wordt veroorzaakt door het kaalvreten 
van ligusterhagen. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Het leliehaantje is een knalrood, vraatzuchtig kevertje van 1 – 1,5 
cm groot en is nauw verwant aan de gevreesde coloradokever. Het 
insect is met name te vinden op diverse lelieachtige bloemen. Aan 
het begin van de zomer verschijnen de larven van het leliehaantje 
op het blad. Vooral met name de larve van het leliehaantje brengt 
ernstige vraatschade toe aan de bladeren. Het blad wordt tot op de 
steel weggevreten. Hierdoor kunnen ook de bloemen/bloemknop-
pen beschadigd worden.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

De melige koolluis komt met name voor op diverse kruisbloemi-
gen zoals koolsoorten. De luis overwintert als ei op bladeren of 
stengels. Na de winter ontwikkelt zich snel een kolonie. De melige 
koolluis veroorzaakt schade door het overbrengen van virussen en 
de zuigactiviteit van grote kolonies kan zelfs hele planten doen 
afstreven. 

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Melige koolluis

De netwants is er in verschillende soorten. Aangetaste bladeren 
worden aan de bovenzijde geel en de onderzijde is bevuild met 
bruinzwarte uitwerpselen. Vooral oudere bomen in tuinen en 
parken kunnen afsterven bij een ernstige aantasting. (zie ook 
Japanse vlieg)

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Netwants

De okkernootviltmijt is kleiner dan 0,1 mm en overwintert in geslo-
ten knoppen. De okkernootviltmijt infecteert de bladeren vanaf het 
begin van het voorjaar. Ze veroorzaken schade aan de boven- en 
onderzijde van de bladeren. Aan de bovenzijde bevindt zich een 
holle bobbel van 1 tot 2,5 cm lang en aan de onderzijde zijn kleine 
harige structuren te zien. 

➜ Luxan Spuitzwavel 

Okkernootviltmijt

De melige pruimenluis is 2-3 mm groot en leeft van mei tot septem-
ber. De luis heeft een smal lichaam dat naar achteren toe gespitst 
is. Ze is bedekt met een poederachtige waslaag. Hij komt vooral 
voor op pruimen en in grassen op vochtige plaatsen. De luis is ook 
te vinden op riet. Vooral de vorming van honingdauw veroorzaakt 
schade aan de vruchten. 

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Melige pruimenluis
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In het voorjaar tasten jonge mijten de nieuwe bladeren van de 
perenbomen aan. Perenpokziekte ontstaat doordat minuscuul, 
kleine, galmijten, de bladsappen van de bladeren van perenbomen 
opzuigen en tegelijkertijd stoffen uitscheiden waardoor de ‘blaren 
of pokken’op de bladeren ontstaan. De pokken zien eruit als geel-
groene of roze zwellingen. Midden in de zomer worden de pokken 
donkerder en zwart. Doorgaans blijven de vruchten onaangetast.

➜ Luxan Spuitzwavel 

Perenpokziekte

De plataanvouwmijnmot is een nachtvlinder met een spanwijdte 
van 8-10 mm. De rups van deze mot mineert de bladeren van de 
plataan en maakt mijnen van zeker anderhalve cm lang. De rups 
spint draden aan de binnenkant van de opperhuid. Door het indro-
gen van deze spinseldraden trekt de opperhuid samen. De andere 
kant van het blad bolt hierdoor op. Hierdoor komt de karakteris-
tieke vouwmijn tot stand. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Plataanvouwmijnmot

De pruimenmot veroorzaakt wormstekigheid bij pruimen. De mot 
overwintert als rups in de grond en verpopt in het voorjaar. Half 
mei verschijnen de motten die daarna de eieren afzetten op de 
vruchten. Na 1 week komen de eieren uit. De rupsjes boren zich in 
de vruchtjes en vreten vervolgens het vruchtvlees rond de pit weg.

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Pruimenmot

Rhododendronwants

De pulvinale dopluis is veelal te vinden op houtige planten bijv: 
druiven, hortensia, els, bessen en vuurdoorn. Deze wollige dopluis 
is donkerbruin en ± 6 mm groot; wanneer de vrouwtjes in het voor-
jaar eitjes gaan leggen maken ze van witte wasachtige draden een 
eierzak waar ze de eieren inleggen. De wollige dopluizen zuigen 
sap uit de onderkant van de bladeren, bij ernstige aantasting van 
de plant zal de groei en bloei van de plant sterk verminderen en 
afnemen. Pulvinale dopluizen scheiden honingdauw af wat aan 
de bladeren blijft kleven en waardoor de groei van de schimmel 
roetdauw zeer sterk bevorderd wordt.

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Pulvinale dopluis

Ringelrups

Rood soldaatje

Rozenluizen
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In het voorjaar tasten jonge mijten de nieuwe bladeren van de 
perenbomen aan. Perenpokziekte ontstaat doordat minuscuul, 
kleine, galmijten, de bladsappen van de bladeren van perenbomen 
opzuigen en tegelijkertijd stoffen uitscheiden waardoor de ‘blaren 
of pokken’op de bladeren ontstaan. De pokken zien eruit als geel-
groene of roze zwellingen. Midden in de zomer worden de pokken 
donkerder en zwart. Doorgaans blijven de vruchten onaangetast.

➜ Luxan Spuitzwavel 

De plataanvouwmijnmot is een nachtvlinder met een spanwijdte 
van 8-10 mm. De rups van deze mot mineert de bladeren van de 
plataan en maakt mijnen van zeker anderhalve cm lang. De rups 
spint draden aan de binnenkant van de opperhuid. Door het indro-
gen van deze spinseldraden trekt de opperhuid samen. De andere 
kant van het blad bolt hierdoor op. Hierdoor komt de karakteris-
tieke vouwmijn tot stand. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

De pruimenmot veroorzaakt wormstekigheid bij pruimen. De mot 
overwintert als rups in de grond en verpopt in het voorjaar. Half 
mei verschijnen de motten die daarna de eieren afzetten op de 
vruchten. Na 1 week komen de eieren uit. De rupsjes boren zich in 
de vruchtjes en vreten vervolgens het vruchtvlees rond de pit weg.

➜ Pyrethrum Vloeibaar

De rhododendronwants is ongeveer 0,5 cm groot en veroorzaakt 
een schadebeeld erg gelijkend op de schade van de Japanse vlieg 
en eveneens lijkend op spintschade. De schde ontstaat dorodat de 
wants aan de onderzijde van de bladeren cel na cel aanprikt en 
leegzuigt. Wanneer er niet ingegrepen wordt kan de plant volledig 
afsterven. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Rhododendronwants

De pulvinale dopluis is veelal te vinden op houtige planten bijv: 
druiven, hortensia, els, bessen en vuurdoorn. Deze wollige dopluis 
is donkerbruin en ± 6 mm groot; wanneer de vrouwtjes in het voor-
jaar eitjes gaan leggen maken ze van witte wasachtige draden een 
eierzak waar ze de eieren inleggen. De wollige dopluizen zuigen 
sap uit de onderkant van de bladeren, bij ernstige aantasting van 
de plant zal de groei en bloei van de plant sterk verminderen en 
afnemen. Pulvinale dopluizen scheiden honingdauw af wat aan 
de bladeren blijft kleven en waardoor de groei van de schimmel 
roetdauw zeer sterk bevorderd wordt.

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

De ringelrups heeft zwart met rode, witte, blauwe en zwarte stre-
pen op de rug en is ± 48 mm lang. De ringelrups leeft op veel 
verschillende bomen: fruitbomen, heesters, eiken en andere loof-
bomen. Ringelrupsen leven in grote getale op de stammen van 
bomen, de vrouwtjes leggen hun eitjes op takken van de boom in 
een ringvormige rij. De ringelrupsen kunnen ernstige vraatschade 
aanrichten. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar

Ringelrups

Het rood soldaatje wordt 7-11 mm groot en is geelrood met donkere 
vleugeltoppen. Het komt voor in hooilanden, bosranden en graan-
velden. In grote getale zijn ze ook te vinden op schermbloemigen. 
De larven zijn fl uweelachtig behaard en leven hoofdzakelijk van 
insectenlarven en slakken.

➜ Geen bestrijding nodig 

Rood soldaatje

Rozenluizen zijn groene, geelgroene of roze luizen van circa 2-3 
mm lang. Bij een hevige aanval wordt de groei van de roos sterk 
teruggedrongen en wordt de roos van slechte kwaliteit. De nieuwe 
knoppen en bladeren zullen gaan hangen en omkrullen. Wanneer 
de luizen bladsappen uit de bladeren zuigen scheiden ze tegelijker-
tijd honingdauw uit waardoor er een kleverige laag op de bladeren 
ontstaat, ook wel honingdauw genoemd. Honingdauw bevordert de 
groei van roetdauw (een zwarte schimmel).

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray 

Rozenluizen
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De rups van de salomonszegelbladwesp is lichtgrijs met een zwarte 
kop. Hij wordt 12-14 mm groot. Hij heeft zes zwarte borstpoten en 
daarnaast nog 16 schijnpoten in de lichaamskleur. De salomonsze-
gelbladwesp overwintert als pop in de grond. De salomonszegel-
bladwesp is een mooi dier maar hij brengt ernstige schade toe aan 
de Salomonszegel die helemaal kaalgevreten wordt wanneer de 
salomonszegelbladwesp in grote getale aanwezig is. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Salomonszegelbladwesp

Schildluis komt op allerlei planten voor. Ze zuigen de bladsappen 
uit de bladeren. De schildluis kan grijs, bruin of zwart zijn. Op de 
rug hebben ze een ‘dekschildje’. Doordat de sappen uit de bladeren 
worden gezogen zullen de bladeren gaan hangen, verkleuren of 
uitvallen. Wanneer ze de sappen uit de bladeren zuigen scheiden 
ze zelf honingdauw uit, waardoor de zwarte schimmel roetdauw 
sterk bevorderd wordt.

➜ Luizendoder 

Schildluis

De schuimcicade, ook schuimbeestje of spuugbeestje genoemd, 
is te herkennen aan de kenmerkende omhulling van de larve: 
schuim/bubbeltjes. De schuimcicade tref je met name in het voor-
jaar en bij het begin van de zomer aan op kruidachtige planten. 
Doordat de schuimcicade de plantsappen opzuigt zullen de aange-
taste bladeren en stengels vervormen en kromtrekken.
Het schuim beschermt de schuimcicade dus bestrijden is lastig. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

Schuimcicade

De snuitkever is er in vele soorten en komt voor op diverse vaste 
planten. Hij kan ernstige schade aanrichten door het aanvreten van 
de knoppen, bladeren en vruchten. De larven eten juist van de wor-
tels van de plant en beschadigen hierdoor ook de andere wortels en 
wortelhalzen. Bij een ernstige plaag zullen de bladeren verkleuren, 
verdrogen en afvallen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Snuitkever

Spinselmot

Takluis

Spoorcicade

Spuugbeestje
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De rups van de salomonszegelbladwesp is lichtgrijs met een zwarte 
kop. Hij wordt 12-14 mm groot. Hij heeft zes zwarte borstpoten en 
daarnaast nog 16 schijnpoten in de lichaamskleur. De salomonsze-
gelbladwesp overwintert als pop in de grond. De salomonszegel-
bladwesp is een mooi dier maar hij brengt ernstige schade toe aan 
de Salomonszegel die helemaal kaalgevreten wordt wanneer de 
salomonszegelbladwesp in grote getale aanwezig is. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Schildluis komt op allerlei planten voor. Ze zuigen de bladsappen 
uit de bladeren. De schildluis kan grijs, bruin of zwart zijn. Op de 
rug hebben ze een ‘dekschildje’. Doordat de sappen uit de bladeren 
worden gezogen zullen de bladeren gaan hangen, verkleuren of 
uitvallen. Wanneer ze de sappen uit de bladeren zuigen scheiden 
ze zelf honingdauw uit, waardoor de zwarte schimmel roetdauw 
sterk bevorderd wordt.

➜ Luizendoder 

De schuimcicade, ook schuimbeestje of spuugbeestje genoemd, 
is te herkennen aan de kenmerkende omhulling van de larve: 
schuim/bubbeltjes. De schuimcicade tref je met name in het voor-
jaar en bij het begin van de zomer aan op kruidachtige planten. 
Doordat de schuimcicade de plantsappen opzuigt zullen de aange-
taste bladeren en stengels vervormen en kromtrekken.
Het schuim beschermt de schuimcicade dus bestrijden is lastig. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

De snuitkever is er in vele soorten en komt voor op diverse vaste 
planten. Hij kan ernstige schade aanrichten door het aanvreten van 
de knoppen, bladeren en vruchten. De larven eten juist van de wor-
tels van de plant en beschadigen hierdoor ook de andere wortels en 
wortelhalzen. Bij een ernstige plaag zullen de bladeren verkleuren, 
verdrogen en afvallen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

De spinselmot is witgeel/grijsgeel met zwarte stippen en leeft 
van de bladeren van verschillende planten en bomen zoals: de 
meidoorn, sleedoorn, vogelkers, wilg, appel, kardinaalmuts en 
sedum. Spinselmotten kunnen de bomen zo ernstig aantasten dat 
er volledige kaalvraatschade ontstaat. Wanneer ze zich begin van 
de zomer volgevreten hebben verpoppen ze zich in het spinsel dat 
ze produceren, en dat uiteindelijk een groot nest wordt.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Spinselmot

De takluis is 3-4 mm groot en heeft een peervormig model. Het 
beestje is nauwelijks waar te nemen door zijn grijsachtig bruine 
camoufl agekleur. De grijsachtige kleur wordt veroorzaakt door een 
waslaag die beschermt tegen uitdrogen. De takluizen bevinden 
zicht het gehele jaar op de plant en veroorzaken met name schade 
in coniferenharen die langzaam maar zeker dood zullen gaan.

➜ Luizendoder

Takluis

De spoorcicade is een klein insect van ongeveer 6 mm lengte. De 
spoorcicade leeft, net als andere cicadesoorten, van plantensappen. 
Door het opnemen van deze sappen verzwakt de plant en zal er 
schade ontstaan. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

Spoorcicade

De schuimcicade, ook schuimbeestje of spuugbeestje genoemd, 
is te herkennen aan de kenmerkende omhulling van de larve: 
schuim/bubbeltjes. De schuimcicade tref je met name in het voor-
jaar en bij het begin van de zomer aan op kruidachtige planten. 
Doordat de schuimcicade de plantsappen opzuigt zullen de aange-
taste bladeren en stengels vervormen en kromtrekken.
Het schuim beschermt de schuimcicade dus bestrijden is lastig. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray 

Spuugbeestje
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Vuilboomluis is 0,9 tot 2,4 mm lang en is zeer variabel van kleur: 
geelachtig groen, blauwachtig groen. Groenachtig zwart of bruin-
achtig. De kop en de poten zijn vaak donkerder dan de rest van het 
lichaam. Door het zuigen aan bladeren gaan deze zwellen en oprol-
len. Ook scheiden de luizen honingdauw uit waarop zich schimmels 
ontwikkelen. 

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Vuilboomluis

De gegroefde lapsnuitkever of taxuskever is ongeveer 15 mm lang 
en heeft een onregelmatige fi jne beharing. De lapsnuitkever komt 
voor op diverse vaste planten en kan ernstige schade aanrichten 
door het aanvreten van de knoppen, bladeren en vruchten. De 
larven eten juist van de wortels van de plant en beschadigen hier-
door ook de andere wortels en wortelhalzen. Bij een ernstige plaag 
zullen de bladeren verkleuren, verdrogen en afvallen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Taxuskever

Wantsen komen op verschillende bloemen en planten voor. Want-
sen zijn er in meerdere kleuren en verschillende maten variërend 
van 4 tot 14 mm groot.Wantsen zuigen sappen uit de scheuttoppen 
en scheiden dan zelf gelijktijdig giftig speeksel terug in de plant. 
De zuigplekken worden vaak later kurkachtige plekken. Door het 
giftige speeksel dat in de plantencellen zit, zullen de nieuwe blade-
ren en bloemenknoppen die uit de scheuten voortkomen, scheuren 
en gaatjes krijgen in de bladeren en bloemknoppen en ze kunnen 
zelfs misvormen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

Wantsen

De vuurwants komt op verschillende bloemen en planten voor. Hij 
is te herkennen aan de bonte, overwegend helder rode kleuren. De 
wants zuigt aan plantendelen. Deze zuigplekken worden later vaak 
kurkachtige plekken. Door het giftige speeksel dat in de plantencel-
len zit, zullen de nieuwe bladeren en bloemenknoppen die uit de 
scheuten voortkomen, scheuren en gaatjes krijgen in de bladeren 
en bloemknoppen en kunnen ze zelfs misvormen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

Vuurwants

Witte Vlieg

Wollige bloedluis

Wolluis

Larve van de wortelvlieg
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Vuilboomluis is 0,9 tot 2,4 mm lang en is zeer variabel van kleur: 
geelachtig groen, blauwachtig groen. Groenachtig zwart of bruin-
achtig. De kop en de poten zijn vaak donkerder dan de rest van het 
lichaam. Door het zuigen aan bladeren gaan deze zwellen en oprol-
len. Ook scheiden de luizen honingdauw uit waarop zich schimmels 
ontwikkelen. 

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

De gegroefde lapsnuitkever of taxuskever is ongeveer 15 mm lang 
en heeft een onregelmatige fi jne beharing. De lapsnuitkever komt 
voor op diverse vaste planten en kan ernstige schade aanrichten 
door het aanvreten van de knoppen, bladeren en vruchten. De 
larven eten juist van de wortels van de plant en beschadigen hier-
door ook de andere wortels en wortelhalzen. Bij een ernstige plaag 
zullen de bladeren verkleuren, verdrogen en afvallen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar 

Wantsen komen op verschillende bloemen en planten voor. Want-
sen zijn er in meerdere kleuren en verschillende maten variërend 
van 4 tot 14 mm groot.Wantsen zuigen sappen uit de scheuttoppen 
en scheiden dan zelf gelijktijdig giftig speeksel terug in de plant. 
De zuigplekken worden vaak later kurkachtige plekken. Door het 
giftige speeksel dat in de plantencellen zit, zullen de nieuwe blade-
ren en bloemenknoppen die uit de scheuten voortkomen, scheuren 
en gaatjes krijgen in de bladeren en bloemknoppen en ze kunnen 
zelfs misvormen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

De vuurwants komt op verschillende bloemen en planten voor. Hij 
is te herkennen aan de bonte, overwegend helder rode kleuren. De 
wants zuigt aan plantendelen. Deze zuigplekken worden later vaak 
kurkachtige plekken. Door het giftige speeksel dat in de plantencel-
len zit, zullen de nieuwe bladeren en bloemenknoppen die uit de 
scheuten voortkomen, scheuren en gaatjes krijgen in de bladeren 
en bloemknoppen en kunnen ze zelfs misvormen.

➜ Pyrethrum Vloeibaar
➜ Pyrethrum Plantspray

De witte vlieg heeft een witte, wasachtige, poederlaag op de 
bovenkant van zijn lichaam en is ± 2 mm groot. Witte vliegen zijn 
te vinden op verschillende soorten planten, wanneer je de plant 
aanraakt vliegen ze ineens allemaal weg. Zowel de vliegen, als de 
nimfen en de eitjes bevinden zich op de onderzijde van de bladeren, 
deze sapzuigende insecten zuigen het fl oëem uit de bladeren weg. 
De bladeren worden geel, verdrogen en vallen uit. De witte vlieg 
en de nimfen scheiden honingdauw af op de bladeren waardoor de 
schimmel roetdauw zeer bevorderd wordt. 

➜ Pyrethrum Vloeibaar 
➜ Pyrethrum Plantspray

Witte Vlieg

De larve van de wollige bloedluis overwintert in wonden en 
schorsspleten van takken en stammen van o.a. appelbomen. In de 
lente ontwikkelen ze zich naar volwassen bloedluizen, ze verplaat-
sen zich dan naar bestaande wonden en jonge scheuten. Hier zullen 
de bloedluizen zich volzuigen. Op de aangetaste plekken ontstaan 
vervolgens knobbels door de abnormale groei , dit als gevolg van 
de stimulatie die wordt veroorzaakt door het zuigen van de wollige 
bloedluis. De bobbels worden ook wel bloedluiskanker genoemd.

➜ Luizendoder 

Wollige bloedluis

De wolluis komt voor op houtige gewassen, vetplanten, kamer-
planten, etc. De wolluis is grijswit van kleur en ± 4 mm groot. 
De aangetaste planten, waar de sappen uitgezogen zijn, verliezen 
groeikracht, krijgen gele bladeren, misvormen en kunnen bladver-
lies krijgen. De wolluizen scheiden honingdauw af waardoor de 
bladeren kleverig worden en door de honingdauw wordt bovendien 
de schimmel roetdauw sterk bevorderd.

➜ Luizendoder
➜ Luizenspray 

Wolluis

De wortelvlieg komt op meerdere gewassen voor zoals: peen, 
peterselie, pastinaak en selderij. De wortelvlieg legt zijn eitjes bij 
de wortels van het betreffende gewas. Per jaar kan de wortelvlieg 
2 à 3 generaties voortbrengen, de eitjes worden op luwe plekken 
gelegd. Wanneer de larven uitkomen, vreten ze van de haarwor-
tels. Na een paar weken boren de larven zich echter in de wortels 
en veroorzaken ze wormstekigheid aan de wortelen. De wortels 
lopen hierdoor ernstige schade op (vervorming, wortelrot, bruine 
vlekken, bitter, etc.)

➜ Geen product beschikbaar

Larve van de wortelvlieg
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De zwarte bonenluizen zijn in kolonies te vinden. De zwarte 
bonenluizen zijn breedovaal, 1,7 tot 2,7 mm lang en hebben een 
mat zwarte kleur. Kenmerkend voor de aantasting, die de zwarte 
bonenluis veroorzaakt, is het inrollen van de bladeren en het krom-
groeien van de stengeltoppen waardoor de plant verzwakt wordt. 
De luizen scheiden honingdauw uit waardoor zwarte schimmels 
kunnen groeien zoals roetdauw. De volgende planten kunnen 
aangetast worden: tuinboon, sperzieboon, pronkboon, suikerbiet, 
enige zomerbloemen, enige heesters enz. 
➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

Zwarte bonenluis

Gewone tapijtkever

Houtworm

Huisboktor

Duitse wesp
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De zwarte bonenluizen zijn in kolonies te vinden. De zwarte 
bonenluizen zijn breedovaal, 1,7 tot 2,7 mm lang en hebben een 
mat zwarte kleur. Kenmerkend voor de aantasting, die de zwarte 
bonenluis veroorzaakt, is het inrollen van de bladeren en het krom-
groeien van de stengeltoppen waardoor de plant verzwakt wordt. 
De luizen scheiden honingdauw uit waardoor zwarte schimmels 
kunnen groeien zoals roetdauw. De volgende planten kunnen 
aangetast worden: tuinboon, sperzieboon, pronkboon, suikerbiet, 
enige zomerbloemen, enige heesters enz. 
➜ Luizendoder
➜ Luizenspray

23

De gewone tapijtkever is 1-2 mm lang en is ovaalvormig tot cilin-
drisch van vorm. De larven zijn eivormig en hebben een lichte 
beharing. Aan het achterste segment hebben ze 2 bosjes bruine 
haren die schuin naar achteren gericht zijn als een tentdakje. Het is 
alleen de larve die de schade veroorzaakt door te vreten aan wollen 
producten, bouwvilt en opgezette dieren. 

➜ Vermigon Spray

Gewone tapijtkever

De houtworm is een naam voor verschillende houtaantastende 
insecten. Meestvoorkomend is wel de larve van de houtwormkever. 
Deze larve is vaalwit van kleur en kan 7 mm lang worden. Evenals 
andere keverlarven boort hij gaten en gangen in het hout waardoor 
constructies verzwakken of voorwerpen beschadigd worden.

➜ Luxan Houtinsecticide-P NW

Houtworm

De huisboktor wordt 1 tot 2,6 cm lang en is bruinzwart van kleur 
met 2 grijsachtige vlekken. De larve kan tot wel 3 cm lang worden 
en is geelachtig wit. De ontwikkeling van ei tot volwassen huisbok-
tor is 3-12 jaar. De schade bestaat uit het aantasten van dakcon-
structies waardoor daken kunnen in storten. 

➜ Luxan Houtinsecticide-P NW

Huisboktor

De Duitse wesp heeft een overwegend zwarte kleur met gele 
vlekken en strepen. De vrouwtjes bezitten een angel en kunnen 
daarmee gevaarlijk steken. De wesp veroorzaakt met name in de 
nazomer overlast als ze op zoek gaan naar zoetigheid.

➜ Wespenpoeder-N
➜ Wespenval
➜ Vermigon Spray
➜ Pyrethrumspray

Duitse wesp
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De huisvlieg komt overal voor waar mensen voorkomen. Hij is 
overwegend zwart van kleur en de grote ogen zijn duidelijk rood-
bruin. De vlieg verspreidt ziekteverwekkers, met name door over 
voedsel te lopen of door oppervlakken te bevuilen waar voedsel 
bereid wordt. 

➜ Pyrethrumspray 
➜ Vliegenvangers 

Huisvlieg

Kakkerlakken zijn lichtbruin van kleur en hebben twee zwarte 
lengtestrepen op het borstschild. Volwassen kakkerlakken worden 
maximaal 6 maanden oud, maar ze kunnen wel 10-40 dagen 
zonder voedsel. De kakkerlak eet alles en is een drager van bac-
teriën en mijten. 

➜ Vermigon Spray 

Kakkerlakken

De huiskrekel heeft vleugels en kan dus vliegen. Tevens hebben ze 
goed ontwikkelde achterpoten waardoor ze wel 20 cm ver kunnen 
springen. De kleur is bruingeel met een bruine tot bruinzwarte teke-
ning. De huiskrekel is een alleseter en kan 10-20 dagen zonder 
voedsel in leven blijven. 

➜ Vermigon Spray

Huiskrekel

De gewone tuinmier is 0,3-0,4 cm lang en komt overal voor. De 
mieren zijn in de winter in rust tenzij er een warmtebron in de buurt 
is. Tuinmieren voeden zich met insecten en zoetigheid. De overlast 
bestaat o.a. uit het ondergraven van tegels en andere bestratingen.

➜ Mierenpoeder
➜ Mierenspray
➜ Mierenlokdoos Nieuw
➜ Mierenrestaurant

Mieren

Muggen

Museumkever

Pelskever

Motten
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tegen insecten en ongedierte

De huisvlieg komt overal voor waar mensen voorkomen. Hij is 
overwegend zwart van kleur en de grote ogen zijn duidelijk rood-
bruin. De vlieg verspreidt ziekteverwekkers, met name door over 
voedsel te lopen of door oppervlakken te bevuilen waar voedsel 
bereid wordt. 

➜ Pyrethrumspray 
➜ Vliegenvangers 

Kakkerlakken zijn lichtbruin van kleur en hebben twee zwarte 
lengtestrepen op het borstschild. Volwassen kakkerlakken worden 
maximaal 6 maanden oud, maar ze kunnen wel 10-40 dagen 
zonder voedsel. De kakkerlak eet alles en is een drager van bac-
teriën en mijten. 

➜ Vermigon Spray 

De huiskrekel heeft vleugels en kan dus vliegen. Tevens hebben ze 
goed ontwikkelde achterpoten waardoor ze wel 20 cm ver kunnen 
springen. De kleur is bruingeel met een bruine tot bruinzwarte teke-
ning. De huiskrekel is een alleseter en kan 10-20 dagen zonder 
voedsel in leven blijven. 

➜ Vermigon Spray

De gewone tuinmier is 0,3-0,4 cm lang en komt overal voor. De 
mieren zijn in de winter in rust tenzij er een warmtebron in de buurt 
is. Tuinmieren voeden zich met insecten en zoetigheid. De overlast 
bestaat o.a. uit het ondergraven van tegels en andere bestratingen.

➜ Mierenpoeder
➜ Mierenspray
➜ Mierenlokdoos Nieuw
➜ Mierenrestaurant

De steekmug is minstens 0,8 cm lang en komt vooral voor in 
waterrijke streken met stilstaand water. De mug wordt tegen de 
schemering actief en vliegt vooral ’s nachts. De mug steekt mensen 
waardoor hinderlijke jeuk ontstaat. 

➜ Pyrethrumspray 

Muggen

De museumkever is gelijk aan de tapijtkever en wordt dus 1-2 
mm lang en is ovaalvormig tot cilindrisch van vorm. De larven zijn 
eivormig en hebben een lichte beharing. Aan het achterste segment 
hebben ze 2 bosjes bruine haren die schuin naar achteren gericht 
zijn als een tentdakje. Het is alleen de larve die de schade veroor-
zaakt door te vreten aan wollen producten, bouwvilt en opgezette 
dieren. 

➜ Vermigon Spray

Museumkever

De pelskever is donkerbruin tot zwart gekleurd en heeft op beide 
dekschilden een witte vlek. Hij is 0,5 cm lang en de larven zijn 
1 cm lang en lichtbruin van kleur. De larven kunnen veel schade 
toebrengen aan materialen waarin dierlijke producten zijn verwerkt 
zoals textiel, bont en opgezette dieren. 

➜ Vermigon Spray 

Pelskever

Van de motten is met name de kledingmot een erg schadelijk exem-
plaar. De motten zelf zijn 0,8-0,9 cm groot en de larve is gebroken 
wit en tot ca. 1 cm lang. Het wijfje legt 40-120 ovale eitjes in of 
bij wol. De larven eten vervolgens van de dierlijke producten zoals 
tapijten, meubelstoffering, veren, bont, zijde etc. 

➜ Pyrethrumspray 
➜ Vermigon Spray 

Motten
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De spekkever is donkerbruin tot zwart gekleurd en heeft opval-
lende lichte vlekken op de dekschilden. De lengte is 0,5 tot 1 cm 
en de larven zijn roodbruin met haartjes. De larven komen voor in 
gedroogde vleeswaren maar ook in huisdiervoeders en in vogel-
nesten. 

➜ Vermigon Spray 

Spekkever

De springstaart is 3 mm lang en heeft aan het achterlijf een spring-
vork. Hij komt in diverse soorten en vormen voor en leeft alleen 
in zeer hoge luchtvochtigheid. Ze voeden zich met plantaardig 
materiaal. 

➜ Vermigon Spray 

Springstaart

Met name de groene aasvlieg is een soort die voor de verspreiding 
van ziektes zorgt. Een groene aasvlieg kan een rottend kadaver 
al op kilometers afstand ruiken. Ook vee kan ziek worden door 
besmetting door deze vlieg. 

➜ Vliegenval 

Vliegen

Stofl uizen zijn moeilijk met het blote oog te zien want ze zijn 2 
tot 3 mm groot. Ze zijn bruin, wit of grijs van kleur. Hij komt voor 
op donkere vochtige plaatsen en voedt zich met algen, stuifmeel 
en schimmels. 

➜ Vermigon Spray 

Stofl uis

Vlooien

Zilvervisje
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tegen insecten en ongedierte

De spekkever is donkerbruin tot zwart gekleurd en heeft opval-
lende lichte vlekken op de dekschilden. De lengte is 0,5 tot 1 cm 
en de larven zijn roodbruin met haartjes. De larven komen voor in 
gedroogde vleeswaren maar ook in huisdiervoeders en in vogel-
nesten. 

➜ Vermigon Spray 

De springstaart is 3 mm lang en heeft aan het achterlijf een spring-
vork. Hij komt in diverse soorten en vormen voor en leeft alleen 
in zeer hoge luchtvochtigheid. Ze voeden zich met plantaardig 
materiaal. 

➜ Vermigon Spray 

Met name de groene aasvlieg is een soort die voor de verspreiding 
van ziektes zorgt. Een groene aasvlieg kan een rottend kadaver 
al op kilometers afstand ruiken. Ook vee kan ziek worden door 
besmetting door deze vlieg. 

➜ Vliegenval 

Stofl uizen zijn moeilijk met het blote oog te zien want ze zijn 2 
tot 3 mm groot. Ze zijn bruin, wit of grijs van kleur. Hij komt voor 
op donkere vochtige plaatsen en voedt zich met algen, stuifmeel 
en schimmels. 

➜ Vermigon Spray 

In huis komt de kattenvlo veel voor. Deze vlo is zijdelings afge-
plat en lichtgeel tot zwart, vleugelloos en heeft goed ontwikkelde 
springpoten. De kattenvlo voedt zich met bloed van honden of 
katten. Bij de mens kan de vlo niet overleven maar daar doet de vlo 
wel een proefbeet. Kattenvlooien kunnen lintwormen verspreiden. 

➜ Vermigon Spray 

Vlooien

Het zilvervisje is vleugelloos en heeft fi jne schubben. De lengte 
is 0,6 tot 1,5 cm en de kleur zilverachtig grijs. Zilvervisjes zijn 
lichtschuw en eten o.a. stijfsel, lijm en papier. Het zilvervisje komt 
vooral voor onder vochtige omstandigheden.

➜ Vermigon Spray 

Zilvervisje
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tegen muizen en rattentegen muizen en ratten

RattenHuismuizen zijn lichtbruin tot donkergrijs van kleur en hebben 
een slanke bouw met een spitse kop en grote oren. Huismuizen 
leven vaak boven plafonds en eten alles, bij voorkeur granen en 
peulvruchten. Ze verspreiden ziektekiemen en veroorzaken knaag-
schade. 

➜ Ratak Muizenkorrels
➜ Sorkil-G Muizenkorrels
➜ Tomcat Home Blox
➜ Luxan Muizenval

Huismuizen
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tegen muizen en ratten

Het is met name de bruine rat die veel voorkomend is en die dus 
ook voor de meest schade zorgt. Een volwassen rat kan 20-35 
cm lang worden. De bruine rat is vooral ’s nachts actief en is een 
uitstekende graver en zwemmer. De rat verspreidt ziektes en ver-
oorzaakt knaagschade. 

➜ Luxan Rattenval 

RattenHuismuizen zijn lichtbruin tot donkergrijs van kleur en hebben 
een slanke bouw met een spitse kop en grote oren. Huismuizen 
leven vaak boven plafonds en eten alles, bij voorkeur granen en 
peulvruchten. Ze verspreiden ziektekiemen en veroorzaken knaag-
schade. 

➜ Ratak Muizenkorrels
➜ Sorkil-G Muizenkorrels
➜ Tomcat Home Blox
➜ Luxan Muizenval
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tegen schimmelstegen schimmels

Bij bladvlekkenziekte ontstaan er ronde, ongelijkmatige, bruine 
en/of zwarte, afgestorven plekken op de bladeren. In het ergste 
geval kunnen de bladeren afvallen of takken afsterven waardoor 
groeiverlies op kan treden. De ziekte komt voor bij wilgen, kastan-
jes, populieren, esdoorns, verschillende planten, etc. De schimmels 
overwinteren op aangetaste plekken en op afgevallen bladeren.

➜��Geen product beschikbaar

Bladvlekkenziekte

Roest

Hagelschotziekte is te herkennen aan de kleine, ronde, bruine 
bladvlekken. De schade kan uiteindelijk zo ernstig worden dat er 
gaatjes in het blad komen. Hagelschotziekte wordt veroorzaakt 
door schimmel- en bacterie-infecties. Deze schimmels en bacteriën 
veroorzaken dat delen van het blad afsterven waardoor vlekken in 
het blad ontstaan en beschadigde delen uitvallen.

➜��Luxan Spuitzwavel

Hagelschotziekte

Echte Meeldauw begint zich meestal te ontwikkelen op de boven-
zijde van de bladeren, vooral bij droog en warm weer. De schimmel 
meeldauw is wit en poederachtig. De meeldauw kan zich op alle 
delen van de plant, boven de grond ontwikkelen. Wanneer planten 
aangetast zijn zal de groei ernstig afnemen, bladeren of plantende-
len kunnen vergeeld raken en misvormen en met name jong blad 
is erg gevoelig voor misvorming. Bij een zeer ernstige aantasting 
zullen de planten afsterven en de bladeren voortijdig afvallen.

➜��Luxan Spuitzwavel

Echte Meeldauw

De aardappelziekte wordt veroorzaakt door de schimmel 
‘Phytophthora Infestans’. De ziekte kan herkend worden aan de 
bruine, ongelijkmatige, plekken op de bladeren en stengels van 
de aardappelplant. De aardappelziekte / schimmel komt ook voor 
op tomatengewassen. Met name bij warm en vochtig weer rukt 
deze ziekte snel op. Bruine vlekken met daarop een dunne laag wit 
schimmelpluis, aan de onderzijde van het blad, zijn kenmerkend. 
Op de knol van de aardappelen ontstaan bruine, diep ingezonken 
plekken.

➜��Cymoxanil-M 

Aardappelziekte 
(phytophthora)

Sterroetdauw
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Bij bladvlekkenziekte ontstaan er ronde, ongelijkmatige, bruine 
en/of zwarte, afgestorven plekken op de bladeren. In het ergste 
geval kunnen de bladeren afvallen of takken afsterven waardoor 
groeiverlies op kan treden. De ziekte komt voor bij wilgen, kastan-
jes, populieren, esdoorns, verschillende planten, etc. De schimmels 
overwinteren op aangetaste plekken en op afgevallen bladeren.

➜��Geen product beschikbaar

Roest treedt met name op bij vochtig weer en komt op verschil-
lende soorten planten voor. Roest bestaat uit verschillende soorten 
schimmels, die hetzelfde ziektebeeld voortbrengen. Roest ziet euit 
als vlekjes op het blad of op de steel, de kleur is afhankelijk van 
het seizoen, in de lente en zomer is de kleur gelig/oranje en in 
het najaar bruin kleurig. Roest kan ontstaan op de bladeren en de 
stengels. Wanneer de bladeren en stengels aangetast zijn kunnen 
ze bij ernstige aantasting verwelken en afsterven.

➜��Geen product beschikbaar

Roest

Hagelschotziekte is te herkennen aan de kleine, ronde, bruine 
bladvlekken. De schade kan uiteindelijk zo ernstig worden dat er 
gaatjes in het blad komen. Hagelschotziekte wordt veroorzaakt 
door schimmel- en bacterie-infecties. Deze schimmels en bacteriën 
veroorzaken dat delen van het blad afsterven waardoor vlekken in 
het blad ontstaan en beschadigde delen uitvallen.

➜��Luxan Spuitzwavel

Echte Meeldauw begint zich meestal te ontwikkelen op de boven-
zijde van de bladeren, vooral bij droog en warm weer. De schimmel 
meeldauw is wit en poederachtig. De meeldauw kan zich op alle 
delen van de plant, boven de grond ontwikkelen. Wanneer planten 
aangetast zijn zal de groei ernstig afnemen, bladeren of plantende-
len kunnen vergeeld raken en misvormen en met name jong blad 
is erg gevoelig voor misvorming. Bij een zeer ernstige aantasting 
zullen de planten afsterven en de bladeren voortijdig afvallen.

➜��Luxan Spuitzwavel

De aardappelziekte wordt veroorzaakt door de schimmel 
‘Phytophthora Infestans’. De ziekte kan herkend worden aan de 
bruine, ongelijkmatige, plekken op de bladeren en stengels van 
de aardappelplant. De aardappelziekte / schimmel komt ook voor 
op tomatengewassen. Met name bij warm en vochtig weer rukt 
deze ziekte snel op. Bruine vlekken met daarop een dunne laag wit 
schimmelpluis, aan de onderzijde van het blad, zijn kenmerkend. 
Op de knol van de aardappelen ontstaan bruine, diep ingezonken 
plekken.

➜��Cymoxanil-M 

Sterroetdauw wordt veroorzaakt door de schimmel ‘Diplocarpon 
rosae’, de schimmel overwintert als sporen op de grond, op afge-
vallen bladeren of op beschadige stengels of knopschubben van 
waaruit door opspattend regen- of gietwater weer een infectie kan 
optreden. Sterroetdauw komt voornamelijk voor bij rozen. Sterroet-
dauw is te herkennen aan purperzwarte/grijszwarte, soms stervor-
mige vlekken, soms met een gele rand om de vlekken heen. In de 
vlekken zitten fi jne schimmeldraden en zwarte puntjes bestaande 
uit sporenhoopjes. Aangetaste bladeren worden geel en zullen uit-
eindelijk afvallen.

➜ Geen product beschikbaar 

Sterroetdauw
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tegen onkruidentegen onkruiden

De berenklauw dankt zijn naam aan de vorm van de bladeren. 
De berenklauw heeft grote witte bloemschermen en kan tot wel 
3 meter hoog worden. Hij komt voor in bossen en langs bermen. 
De berenklauw veroorzaakt brandblaren na aanraking. Bestrijden 
met de hand is nagenoeg niet te doen. 

➜ Greenfi x NW

Berenklauw

Gewoon biggekruid heeft borstelig behaarde blaadjes en gele bloe-
men van 2,5 -4 cm breed. De bloemen lijken erg op de bloemen van 
de paardenbloem. Gewoon biggekruid bloeit van juni tot september 
en kan 60 cm hoog worden. Groeiplaatsen zijn bermen, grasland, 
dijken en langs heiden. Gewoon biggekruid houdt van droge tot 
vochtige voedselrijke grond. 

➜ Dicamix-G vloeibaar

Gewoon biggekruid

Groot Weegbree

Bijvoet is een plant met bladeren die aan de onderzijde witviltig 
behaard zijn. Aan de bovenzijde zijn de bladeren bijna kaal en don-
kergroen. De bloem heeft een vorm van een pluim en is bruinachtig 
geel. Bijvoet bloeit van juli tot september. Het stuifmeel kan bij 
mensen die daar allergisch voor zijn hooikoortsachtige klachten 
veroorzaken. 

➜ Greenfi x NW
➜ Greenfi x NW RTU
➜ Primstar

Bijvoet

Boerenwormkruid

Brandnetels

Gehoornde Klaverzuring

Akkerdistel is een meerjarig wortelonkruid, dit houdt in dat ze een 
hardnekkig wortelstelsel heeft dat bestaat uit diepe, ondergrondse 
sterk vertakte wortels. De uiteinden van de wortels kunnen zorgen 
voor nieuwe uitlopers van de plant. Dit maakt dat de akkerdistel 
lastig te bestrijden is. De akkerdistel heeft lichtpaarse, geurende 
bloemen (zien eruit als ronde pluimbollen) die variëren van 1,5 cm 
tot 5 cm groot, de bladeren zijn lang, smal en aan de randen ste-
kelig. De akkerdistel komt op veel verschillende plekken voor bijv. 
op ruige oevers, graanakkers, open plekken in grasland, bermen, 
heide , ruigten, etc.

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar

Akkerdistel
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tegen onkruiden

De berenklauw dankt zijn naam aan de vorm van de bladeren. 
De berenklauw heeft grote witte bloemschermen en kan tot wel 
3 meter hoog worden. Hij komt voor in bossen en langs bermen. 
De berenklauw veroorzaakt brandblaren na aanraking. Bestrijden 
met de hand is nagenoeg niet te doen. 

➜ Greenfi x NW

Gewoon biggekruid heeft borstelig behaarde blaadjes en gele bloe-
men van 2,5 -4 cm breed. De bloemen lijken erg op de bloemen van 
de paardenbloem. Gewoon biggekruid bloeit van juni tot september 
en kan 60 cm hoog worden. Groeiplaatsen zijn bermen, grasland, 
dijken en langs heiden. Gewoon biggekruid houdt van droge tot 
vochtige voedselrijke grond. 

➜ Dicamix-G vloeibaar

De weegbree is te vinden in gazons, bermen, weiden, paden, gras-
kanten, grasvelden, etc. Weegbree groeit laag aan de grond, heeft 
een lange niet vertakte stengel met kleine bruin-groene bloempjes, 
de bladeren zijn soms bijna even breed als lang. De weegbree plant 
zich voort doormiddel van de zaden die het plantje produceert. 
Weegbree onttrekt de voedingsstoffen uit het gazon, waardoor het 
gazon van mindere kwaliteit zal worden.

➜ Dicamix-G vloeibaar

Groot Weegbree

Bijvoet is een plant met bladeren die aan de onderzijde witviltig 
behaard zijn. Aan de bovenzijde zijn de bladeren bijna kaal en don-
kergroen. De bloem heeft een vorm van een pluim en is bruinachtig 
geel. Bijvoet bloeit van juli tot september. Het stuifmeel kan bij 
mensen die daar allergisch voor zijn hooikoortsachtige klachten 
veroorzaken. 

➜ Greenfi x NW
➜ Greenfi x NW RTU
➜ Primstar

Boerenwormkruid lijkt veel op Sint Jacobskruiskruid maar heeft 
geen stralenkrans van straalbloempjes. De plant heeft een don-
kerbruine stengel en kan 80-150 cm hoog worden. De bloemen 
verwelken niet snel en blijven lang hun gele kleur behouden. 
De plant groeit veel op zandgronden en langs wegen. 
 
➜ Primstar

Boerenwormkruid

Brandnetels zijn vaak te vinden naast wegen, bosranden en ver-
waarloosde tuinen. De onkruidplant groeit haast op elke bodem 
maar heeft een voorkeur voor een goed bemeste, vochtige of stik-
stofrijke bodem. De belangrijkste eigenschap van de brandnetel is 
dat hij bedekt is met brandharen, die een brandend en jeukend 
gevoel geven op de huid wanneer de breekbare punt afbreekt. Dit 
onkruid heeft een hardnekkig wortelstelsel. Dat kunnen diepe pen-
wortels zijn of wortelstokken die steeds opnieuw uitlopen.

➜ Duplosan-MCPP
➜ Primstar

Brandnetels

Gehoornde klaverzuring heeft gele bloempjes en bruinrode blade-
ren. De bloemen zijn alleen bij helder zonlicht geopend. Onder de 
grond bevinden zich kleine knolletjes. De plant vermenigvuldigt 
zich snel en kent een woekerend karakter. Gehoornde klaverzuring 
komt steeds meer voor in stedelijke gebieden en is zeer moeilijk 
uit te roeien. 
 
➜ Greenfi x NW
➜ Primstar

Gehoornde Klaverzuring

Akkerdistel is een meerjarig wortelonkruid, dit houdt in dat ze een 
hardnekkig wortelstelsel heeft dat bestaat uit diepe, ondergrondse 
sterk vertakte wortels. De uiteinden van de wortels kunnen zorgen 
voor nieuwe uitlopers van de plant. Dit maakt dat de akkerdistel 
lastig te bestrijden is. De akkerdistel heeft lichtpaarse, geurende 
bloemen (zien eruit als ronde pluimbollen) die variëren van 1,5 cm 
tot 5 cm groot, de bladeren zijn lang, smal en aan de randen ste-
kelig. De akkerdistel komt op veel verschillende plekken voor bijv. 
op ruige oevers, graanakkers, open plekken in grasland, bermen, 
heide , ruigten, etc.

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar
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Klein Kruiskruid

Heermoes is een hardnekkige, bladgroenloze stengel met sporen-
aren op de top, deze plant kan uitgroeien tot max. 40 cm hoog. 
De wortelstokken kunnen tot wel drie meter diep groeien. Daardoor 
laat dit onkruid zich moeilijk bestrijden. De plant komt haast overal 
voor maar geeft de voorkeur aan vochtige, voedselrijke gronden.

➜ Dicamix-G vloeibaar

Heermoes

Hondsdraf is een kruipende, geurende plant die op verschillende 
begroeiingen voorkomt en daar zoden vormt. De plant heeft paars/
blauwe bloemetjes, de bladeren zijn niervormig met een kartel 
randje en de opstijgende, bloeistengels zijn behaard. De kruipende 
stengels (onder de grond), rhizomen genaamd, vormen knopen en 
die zorgen voor de nieuwe uitlopers. Hondsdraf is een wortelon-
kruid en daarom zeer lastig te bestrijden. 

➜ Dicamix-G vloeibaar

Hondsdraf

Kamille heeft witte bloemen met gele hartjes en bloeit vanaf mei 
tot augustus. Kamille groeit in weilanden en in bermen. Ook is 
het te vinden op zonnige heuvels en puinplaatsen. Het kruid kent 
diverse toepassingen in de geneeskundige zorg. 
In de weide is het echter ongewenst omdat het concurreert met 
het gras. 

➜ Primstar

Kamille

KlaverHaagwinde is op veel plekken in tuinen en moestuinen te vinden, 
voornamelijk waar de grond vochtig is en verspreidt zich daar zeer 
snel. De haagwinde is een snelgroeiende, hardnekkige onkruid-
klimplant. De klimplant draait rechtsom naar boven, heeft stugge 
stengels en vormt witte kelkachtige bloemen. Het onkruid vormt 
ondergrondse wortelstokken, dit zijn meestal horizontaal lopende, 
soms opgezwollen stengels. Aan het eind van een wortelstok 
zit een knoop, deze buigt vaak weer omhoog en begint dan een 
nieuwe plant te vormen.

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Haagwinde

Kruipende boterbloem

Kweekgras
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Klein Kruiskruid is een veelvoorkomend zaadonkruid. De plant kan 
tot 50 cm groot worden. De meest voorkomende lengte is echter 
10-20 cm. Klein Kruiskruid vormt gele bloempjes. De zaden worden 
door het vruchtpluis snel meegenomen door de wind.
Het onkruid kiemt al bij temperaturen vanaf 10 °C en is een ware 
plaag voor veel tuinbezitters 

➜ Greenfi x NW 
➜ Primstar

Klein Kruiskruid

Heermoes is een hardnekkige, bladgroenloze stengel met sporen-
aren op de top, deze plant kan uitgroeien tot max. 40 cm hoog. 
De wortelstokken kunnen tot wel drie meter diep groeien. Daardoor 
laat dit onkruid zich moeilijk bestrijden. De plant komt haast overal 
voor maar geeft de voorkeur aan vochtige, voedselrijke gronden.

➜ Dicamix-G vloeibaar

Hondsdraf is een kruipende, geurende plant die op verschillende 
begroeiingen voorkomt en daar zoden vormt. De plant heeft paars/
blauwe bloemetjes, de bladeren zijn niervormig met een kartel 
randje en de opstijgende, bloeistengels zijn behaard. De kruipende 
stengels (onder de grond), rhizomen genaamd, vormen knopen en 
die zorgen voor de nieuwe uitlopers. Hondsdraf is een wortelon-
kruid en daarom zeer lastig te bestrijden. 

➜ Dicamix-G vloeibaar

Kamille heeft witte bloemen met gele hartjes en bloeit vanaf mei 
tot augustus. Kamille groeit in weilanden en in bermen. Ook is 
het te vinden op zonnige heuvels en puinplaatsen. Het kruid kent 
diverse toepassingen in de geneeskundige zorg. 
In de weide is het echter ongewenst omdat het concurreert met 
het gras. 

➜ Primstar

Klaver bestaat uit kleine, fi jne steeltjes. Elk steeltje bevat één blad 
met drie deelblaadjes. De bolvormige bloempjes vormen een trosje 
en kunnen variëren van kleur, meestal rood, wit, paars of geel van 
kleur. Klaver komt voornamelijk voor op stikstofarme gronden, 
het is echter een plant die in staat is stikstof toe te voegen aan 
de bodem. Klaver groeit liggend, vertakt en ligt zeer laag aan de 
grond, daardoor is het lastig weg te maaien.

➜ Duplosan-MCPP
➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

KlaverHaagwinde is op veel plekken in tuinen en moestuinen te vinden, 
voornamelijk waar de grond vochtig is en verspreidt zich daar zeer 
snel. De haagwinde is een snelgroeiende, hardnekkige onkruid-
klimplant. De klimplant draait rechtsom naar boven, heeft stugge 
stengels en vormt witte kelkachtige bloemen. Het onkruid vormt 
ondergrondse wortelstokken, dit zijn meestal horizontaal lopende, 
soms opgezwollen stengels. Aan het eind van een wortelstok 
zit een knoop, deze buigt vaak weer omhoog en begint dan een 
nieuwe plant te vormen.

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

De kruipende boterbloem heeft geelkleurige bloemen en wordt 
10-50 cm hoog. De kruipende boterbloem vormt lange kruipende 
uitlopers die in de grond wortelen. De bloemsteel is gegroefd. 
Omdat de plant licht giftig is zal het vee er omheen grazen. Daar-
door krijgt de plant alle kans zichzelf snel te vermeerderen. 
Met name op vochtige gronden komt de plant veel voor in weiden, 
op akkers en in gazons. 

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Kruipende boterbloem

Kweekgras komt op veel plaatsen voor en kan goed tegen de droog-
te; kweekgras komt voornamelijk op een voedselrijke, vochtige, 
stikstofrijke en zelfs op een zilte grond voor. De plant kan 30- 120 
cm hoog worden, heeft rechtopstaande stengels en heel veel, fi jne, 
lange, witte wortels. Ondergronds vertakken de uitlopers en ver-
spreiden zich verder. Bij afgebroken stukjes van de uitlopers vormt 
er een knoop die weer een nieuwe plant voorbrengt. Kweekgras is 
zeer lastig te bestrijden. 

➜ Greenfi x NW 

Kweekgras
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Melkdistel heeft zijn naam te danken aan het witte, zure sap dat 
de plant afscheidt na een breuk. De melkdistel heeft lepelvormige 
blaadjes met een gladde rand, die bedekt zijn met een poederach-
tige, grijze waas. De bloemhoofdjes zijn 1 tot 2 cm groot. De lint-
bloemen zijn vaak bleekgeel, de buitenste zijn van onderen zilverig 
tot iets paarsrood. Het omwindsel is kaal of min of meer beklierd. 
De melkdistel komt haast overal voor, bijv.: akkers, moestuinen, 
open bermen, ruigten, heggen, plantsoenen, etc.

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar

Melkdistel

Paardenbloem in gazon

Mos ontstaat snel wanneer het gazon in de schuduw ligt, door te 
kort maaien, te weinig bemesting of een te lage zuurtegraad in 
combinatie met een dichtgeslagen grond. Mos plant zich voort door 
middel van sporen. Wanneer het mos alleen bestreden wordt en 
niet voor een verdere verbetering van het gazon gezorgd wordt 
(door middel van bemesting, etc.), zal het mos vanzelf weer terug-
komen.

➜ Luxan Mosdood 

Mos in gazon

Paarse dovenetelOnkruiden in gazons belemmeren een goede groei van het gras en 
de vorming van een mooie gesloten en stevige grasmat. Onkruid 
komt in de grond via zaden of via de wortels (rhizomen). Wor-
telonkruiden hebben een hardnekkig wortelstelsel. Zaadonkruiden 
brengen veel zaden voort, het zijn vaak éénjarige onkruiden die 
zich snel verspreiden, deze onkruiden zijn beter te verwijderen. 

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Onkruid in gazons

Onkruid in grindDe blaadjes van het madeliefje zitten allemaal dicht tegen de 
grond, als een wortelrozet. De bloemstengels steken als enige uit, 
aan het einde van de bloemenstengel staat een bloemetje, een 
geel hart en witte fi jne blaadjes er om heen. Het madeliefje is een 
meerjarig onkruid en komt het gehele jaar door voor, zolang het 
niet vriest. Madeliefjes kunnen een zeer dichte mat vormen doordat 
de stengeltjes kort zijn. Het madeliefje plant zich op 2 manieren 
voort: via verspreiding van zaden en ongeslachtelijk, aangezien 
er zijstengels gevormd worden in de oksels van de bladeren, zij 
kunnen dan weer tot een nieuw rozet uitgroeien.

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Madeliefje

Onkruid op onbeteelde 
terreinen
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Melkdistel heeft zijn naam te danken aan het witte, zure sap dat 
de plant afscheidt na een breuk. De melkdistel heeft lepelvormige 
blaadjes met een gladde rand, die bedekt zijn met een poederach-
tige, grijze waas. De bloemhoofdjes zijn 1 tot 2 cm groot. De lint-
bloemen zijn vaak bleekgeel, de buitenste zijn van onderen zilverig 
tot iets paarsrood. Het omwindsel is kaal of min of meer beklierd. 
De melkdistel komt haast overal voor, bijv.: akkers, moestuinen, 
open bermen, ruigten, heggen, plantsoenen, etc.

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar De paardenbloem heeft een gele bloemenkop bestaande uit fi jne 

blaadjes, de stengel is hol en de bladeren groeien laag aan de grond 
in een rozet. Paardenbloemen zijn op veel verschillende plaatsen 
te vinden zoals: weilanden, bermen, terreinen, etc. De paarden-
bloem is moeilijk te bestrijden doordat de penwortels heel diep 
de grond ingroeien, wanneer de wortels zouden afbreken (ook op 
een behoorlijke diepte)zullen de wortels zich gaan herstellen en 
nieuwe rozetten en bloemen vormen. Als de bloem uitgebloeid is 
verschijnen wit/lichtgrijze pluisjes, een ronde pluisbol.

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Paardenbloem in gazon

Mos ontstaat snel wanneer het gazon in de schuduw ligt, door te 
kort maaien, te weinig bemesting of een te lage zuurtegraad in 
combinatie met een dichtgeslagen grond. Mos plant zich voort door 
middel van sporen. Wanneer het mos alleen bestreden wordt en 
niet voor een verdere verbetering van het gazon gezorgd wordt 
(door middel van bemesting, etc.), zal het mos vanzelf weer terug-
komen.

➜ Luxan Mosdood 

De paarse dovenetel heeft een vierkante stengel en lichtgroene 
driehoekige bladeren. Deze bladeren zijn behaard maar veroorza-
ken geen branderig gevoel. De bloemen zijn paarsroze. Ook de 
bovenste bladeren kunnen deze kleur vertonen. Het onkruid groeit 
in groepen en verdringt andere plantengroei. 

➜ Dicamix-G vloeibaar

Paarse dovenetelOnkruiden in gazons belemmeren een goede groei van het gras en 
de vorming van een mooie gesloten en stevige grasmat. Onkruid 
komt in de grond via zaden of via de wortels (rhizomen). Wor-
telonkruiden hebben een hardnekkig wortelstelsel. Zaadonkruiden 
brengen veel zaden voort, het zijn vaak éénjarige onkruiden die 
zich snel verspreiden, deze onkruiden zijn beter te verwijderen. 

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Onkruid komt in de grond via zaden of via de wortels (rhizomen). 
De onkruiden worden daarom gerangschikt in zaad- of wortelon-
kruiden. Wortelonkruiden hebben een hardnekkig wortelstelsel. 
Zaadonkruiden brengen veel zaden voort, het zijn vaak éénjarige 
onkruiden die zich snel verspreiden, deze onkruiden zijn beter te 
verwijderen. 

➜ Greenfi x NW
➜ Greenfi x NW Ready to Use

Onkruid in grindDe blaadjes van het madeliefje zitten allemaal dicht tegen de 
grond, als een wortelrozet. De bloemstengels steken als enige uit, 
aan het einde van de bloemenstengel staat een bloemetje, een 
geel hart en witte fi jne blaadjes er om heen. Het madeliefje is een 
meerjarig onkruid en komt het gehele jaar door voor, zolang het 
niet vriest. Madeliefjes kunnen een zeer dichte mat vormen doordat 
de stengeltjes kort zijn. Het madeliefje plant zich op 2 manieren 
voort: via verspreiding van zaden en ongeslachtelijk, aangezien 
er zijstengels gevormd worden in de oksels van de bladeren, zij 
kunnen dan weer tot een nieuw rozet uitgroeien.

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Onkruid komt in de grond via zaden of via de wortels (rhizomen). 
De onkruiden worden daarom gerangschikt in zaad- of wortelon-
kruiden. Wortelonkruiden hebben een hardnekkig wortelstelsel. 
Daarom zijn ze lastig te bestrijden. Zaadonkruiden brengen veel 
zaden voort, het zijn vaak éénjarige onkruiden die zich snel ver-
spreiden, deze onkruiden zijn beter te verwijderen. 

➜ Greenfi x NW 

Onkruid op onbeteelde 
terreinen
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Sint JacobskruiskruidPinksterbloem kan tot 0,5 m hoog worden en bloeit met lila tot roze 
bloemen. De stengelbladeren zijn lang en smal en de stengel is hol 
en rond. De plant bloeit met name in de periode voor pinksteren en 
komt voor in graslanden, bossen en moerassen. Pinksterbloemen 
zijn overblijvende bloemen die zich door zaden verspreiden. 

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Pinksterbloem

Ridderzuring is een wortelonkruid vanwege zijn hardnekkige 
wortelstelsel. Ridderzuring heeft groengekleurde bloemen, de 
bloempluimen zijn meestal vrij los en breed en hebben boogvormig 
opstijgende takken en om de onderkant van de pluimen zitten bla-
deren. De stengel staat recht omhoog, de onderste stengelbladeren 
zijn groot en breed en de hogere bladeren zijn smaller. Ridderzu-
ring komt op allerlei plaatsen voor bijv. : Plantsoenen, grasvelden, 
bermen, paardenweiden, beschaduwd grasland, langs bospaden, 
waterkanten, etc.

➜ Duplosan-MCPP
➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Ridderzuring

Russen komen met name voor op ouder grasland met een natte 
ondergrond. De glanzende groene stengels zijn ongeveer 3 mm 
dik en kunnen een hoogte bereiken van 1,5 meter. Meestal zijn ze 
echter tussen de 20 en 100 cm lang. De bloemen zijn bruin en aan 
de voet van de bloem zitten twee vlezige steelblaadjes. 

➜ Dicamix-G vloeibaar

Russen

Scherpe boterbloemPerzikkruid is een zaadonkruid met fi jne lichtroze of soms witte 
bloemetjes. De bladeren zijn langwerpig  en naar de voet toe ver-
smald, ze hebben een vrij spitse top en een gegolfde rand. Op 
de bladeren zie je  grote donkere vlekken. De dopvruchten zijn 
driekantig en de zaden zijn glanzend zwart. Perzikkruid komt voor 
op: akkers, langs spoorwegen, moestuinen, braakliggende grond, 
omgewerkte bermen, plantsoenen en open plekken en aan water-
kanten.

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar

Perzikkruid

Smeerwortel

Smalle Weegbree
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Sint Jacobskruiskruid wordt vaak verward met Duinkruiskruid. Duin-
kruiskruid heeft hetzelfde hart als Sint Jacobskruiskruid alleen geen 
blaadjes om het hart. Sint Jacobskruiskruid heeft bloemhoofdjes 
die geel van kleur zijn en heeft daar omheen een krans van gele 
blaadjes. Sint Jacobskruiskruid is giftig, de bloemen bevatten 2 
keer zoveel gif als de bladeren. De plant is gevaarlijk voor zowel de 
mens als het vee. De plant komt veelvuldig voor maar met name in 
bermen en op akkerranden. 

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Sint JacobskruiskruidPinksterbloem kan tot 0,5 m hoog worden en bloeit met lila tot roze 
bloemen. De stengelbladeren zijn lang en smal en de stengel is hol 
en rond. De plant bloeit met name in de periode voor pinksteren en 
komt voor in graslanden, bossen en moerassen. Pinksterbloemen 
zijn overblijvende bloemen die zich door zaden verspreiden. 

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Ridderzuring is een wortelonkruid vanwege zijn hardnekkige 
wortelstelsel. Ridderzuring heeft groengekleurde bloemen, de 
bloempluimen zijn meestal vrij los en breed en hebben boogvormig 
opstijgende takken en om de onderkant van de pluimen zitten bla-
deren. De stengel staat recht omhoog, de onderste stengelbladeren 
zijn groot en breed en de hogere bladeren zijn smaller. Ridderzu-
ring komt op allerlei plaatsen voor bijv. : Plantsoenen, grasvelden, 
bermen, paardenweiden, beschaduwd grasland, langs bospaden, 
waterkanten, etc.

➜ Duplosan-MCPP
➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Russen komen met name voor op ouder grasland met een natte 
ondergrond. De glanzende groene stengels zijn ongeveer 3 mm 
dik en kunnen een hoogte bereiken van 1,5 meter. Meestal zijn ze 
echter tussen de 20 en 100 cm lang. De bloemen zijn bruin en aan 
de voet van de bloem zitten twee vlezige steelblaadjes. 

➜ Dicamix-G vloeibaar

De scherpe boterbloem heeft geelkleurige bloemen en wordt maxi-
maal  100 cm hoog. De scherpe  boterbloem vormt lange kruipende 
uitlopers die in de grond wortelen.  De behaarde bloemsteel is niet 
gegroefd. In de weide zal het vee er omheen grazen waardoor de 
uitbreiding alle kans krijgt.
Met name op vochtige gronden komt de plant veel voor in weiden, 
op akkers en in gazons. 

➜ Dicamix-G vloeibaar
➜ Primstar

Scherpe boterbloemPerzikkruid is een zaadonkruid met fi jne lichtroze of soms witte 
bloemetjes. De bladeren zijn langwerpig  en naar de voet toe ver-
smald, ze hebben een vrij spitse top en een gegolfde rand. Op 
de bladeren zie je  grote donkere vlekken. De dopvruchten zijn 
driekantig en de zaden zijn glanzend zwart. Perzikkruid komt voor 
op: akkers, langs spoorwegen, moestuinen, braakliggende grond, 
omgewerkte bermen, plantsoenen en open plekken en aan water-
kanten.

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar

De smeerwortel wordt 40-100 cm hoog en bloeit van mei tot 
augustus. De bloemen zijn wit, roze of paars en zijn in dicht opeen 
hangende trossen gegroepeerd. De stengel en de bladeren zijn ruw-
behaard. De wortel is van buiten zwart en van binnen wit. 

➜ Dicamix-G vloeibaar

Smeerwortel

Smalle weegbree is te vinden in gazons, bermen, weiden, paden, 
graskanten, grasvelden, etc. Smalle weegbree groeit laag aan de 
grond, heeft een lange niet vertakte stengel met kleine bruin-
groene bloempjes, de bladeren zijn langwerpig. De weegbree plant 
zich voort door middel van de zaden die het plantje produceert. 
Weegbree onttrekt de voedingsstoffen uit het gazon, waardoor het 
gazon van mindere kwaliteit zal worden.

➜ Dicamix-G vloeibaar

Smalle Weegbree
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Zachte OoievaarsbekSpeerdistels worden 60-120 cm hoog en hebben bladeren met 
lange gele stekels en een iets omgerolde rand. Onder de distels 
is de speerdistel de soort met de grootste en scherpste stekels. De 
bloemen zijn paars van kleur en ontwikkelen zich in het tweede 
jaar. 

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar

Speerdistel

ZevenbladStobben zijn afgezaagde stammen van bomen of struiken. Deze 
ontstaan na het kappen en snoeien. Stobbe is dezelfde naam als 
boomstronk of boomstomp. Wanneer de stobbe met rust gelaten 
wordt, bestaat de kans dat de stobbe weer gaat uitlopen. Wanneer 
dit niet gewenst is moet de stobbe bestreden worden of helemaal 
weggehaald worden. Als er een kruis in de stobbe gezaagd wordt 
of de bast verwijderd wordt, zal het rottingsproces van de stobbe 
bevorderd worden. Ook is het mogelijk de stobbe te behandelen om 
nieuwe uitloop te voorkomen. 

➜ Greenfi x NW

Stobben

Vogelmuur behoort tot de zaadonkruiden, deze onkruiden produ-
ceren veel zaad en verspreiden zich zeer snel. Vogelmuur is een 
laaggroeiende, eenjarige plant. De plant is vaak wijdvertakt maar 
heeft één wortelstelsel. De stengels van vogelmuur zijn groen of 
rood en de bloemknoppen zijn stervormig en behaard. Vogelmuur 
is te vinden in akkers, tuinen en ruigten en groeit het gehele jaar 
door. Vogelmuur beschermt, in de winter, met zijn bladeren de open 
grond waardoor die niet volledig dichtslaat.

➜ Greenfi x NW 
➜ Duplosan MCPP
➜ Primstar

Vogelmuur

Witte dovenetelSpeenkruid wordt maximaal 30 cm hoog en bloeit van maart tot 
mei. Aan het uiteinde van de lange bladsteel bevinden zich de hart-
vormige bladeren.  De bloemen zijn geel van kleur. Bij slecht weer 
blijven de bloemen gesloten en bij zon spreidt de bloem zich wijd 
open. De plant komt veel voor langs slootkanten en op vochtige 
gronden. 

➜ Primstar

Speenkruid
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De Zachte Ooievaarsbek dankt zijn naam aan de zachte beharing 
op de stengel. De bloemen zijn roze en soms purperrood en zijn ca. 
1 cm breed. De bladeren  zijn rond en ingesneden tot het midden, 
7-9 spletig. Dit onkruid komt voor op open plaatsen op vochtige tot 
droge, meer of minder voedselrijke grond, in zanderige bermen, in 
de duinen en in gazons. 

➜ Dicamix-G vloeibaar

Zachte OoievaarsbekSpeerdistels worden 60-120 cm hoog en hebben bladeren met 
lange gele stekels en een iets omgerolde rand. Onder de distels 
is de speerdistel de soort met de grootste en scherpste stekels. De 
bloemen zijn paars van kleur en ontwikkelen zich in het tweede 
jaar. 

➜ Greenfi x NW
➜ Dicamix-G vloeibaar

Zevenblad is zeer lastig te bestrijden, het wordt ook wel  ‘tuinmans-
veerdriet’ genoemd. De bladeren onderaan de stengel zijn zevental-
lig. De stengels zijn hol en gegroefd en de hele kleine bloemetjes, 
die samen 1 bloemenkop vormen, zijn vaak wit en af en toe lich-
telijk lichtroze. Zevenblad behoort tot het wortelonkruid, dit houdt 
in dat dit onkruid een hardnekkig wortelstelsel heeft. Wanneer de 
rhizomen (kruipende, ondergrondse uitlopers) afbreken, zullen ze 
een knoop vormen en een nieuwe plant gaan vormen. Zevenblad is 
daardoor lastig te bestrijden. Zevenblad groeit op schaduw plekken 
in heggen, tuinen, wegbermen op natte of bemeste grond.

➜ Greenfi x NW 

ZevenbladStobben zijn afgezaagde stammen van bomen of struiken. Deze 
ontstaan na het kappen en snoeien. Stobbe is dezelfde naam als 
boomstronk of boomstomp. Wanneer de stobbe met rust gelaten 
wordt, bestaat de kans dat de stobbe weer gaat uitlopen. Wanneer 
dit niet gewenst is moet de stobbe bestreden worden of helemaal 
weggehaald worden. Als er een kruis in de stobbe gezaagd wordt 
of de bast verwijderd wordt, zal het rottingsproces van de stobbe 
bevorderd worden. Ook is het mogelijk de stobbe te behandelen om 
nieuwe uitloop te voorkomen. 

➜ Greenfi x NW

Vogelmuur behoort tot de zaadonkruiden, deze onkruiden produ-
ceren veel zaad en verspreiden zich zeer snel. Vogelmuur is een 
laaggroeiende, eenjarige plant. De plant is vaak wijdvertakt maar 
heeft één wortelstelsel. De stengels van vogelmuur zijn groen of 
rood en de bloemknoppen zijn stervormig en behaard. Vogelmuur 
is te vinden in akkers, tuinen en ruigten en groeit het gehele jaar 
door. Vogelmuur beschermt, in de winter, met zijn bladeren de open 
grond waardoor die niet volledig dichtslaat.

➜ Greenfi x NW 
➜ Duplosan MCPP
➜ Primstar

De witte dovenetel wordt over het algemeen niet hoger dan 30-50 
cm. De plant heeft een vierkante holle stengel en de bladeren zijn 
evenals de bladeren van de brandnetel getand. De bloemen zijn 
wit, soms bijna geel , van kleur. De bloeitijd is van april tot oktober 
en de witte dovenetel komt voor op diverse ondergronden.

➜ Dicamix-G vloeibaar

Witte dovenetelSpeenkruid wordt maximaal 30 cm hoog en bloeit van maart tot 
mei. Aan het uiteinde van de lange bladsteel bevinden zich de hart-
vormige bladeren.  De bloemen zijn geel van kleur. Bij slecht weer 
blijven de bloemen gesloten en bij zon spreidt de bloem zich wijd 
open. De plant komt veel voor langs slootkanten en op vochtige 
gronden. 

➜ Primstar
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NaaktslakAlgen hebben geen bladeren, wortels, bloemen of andere organi-
sche structuren die de hogere planten typeren. Algen zien er voor 
het blote oog uit als een groene laag (aanslag). Groene aanslag 
komt voor daar waar vochtigheid en schaduw is. Dit kan zijn op 
muren, houtwerk en andere ondergronden. Algen houden vocht 
vast waardoor er op lange termijn schade kan ontstaan. Ook is er 
kans op uitglijden. 

➜ Algencleaner
➜ Algendood 

Groene Aanslag - Algen

SnoeiwondenDe meeste huisjesslakken zijn (licht)bruin/grijzig van kleur. Ze 
scheiden veel slijm af bij de voortbeweging. Kenmerkend is dat 
de huisjesslak zijn eigen huis mee draagt op zijn rug. Sommige 
huisjesslakken en naaktslakken behoren tot dezelfde soort, wan-
neer het huisje op hun rug te klein wordt, gooit de slak zijn huisje 
weg, de slak wordt een naaktslak. Slakken zijn voornamelijk met 
vochtig en regenachtig weer actief. Slakken eten voornamelijk van 
jonge planten waardoor er vraatschade ontstaat.

➜ Slakkenkorrels Super 

Huisjesslak

Katten zijn geen plaagdieren. Ze kunnen echter wel voor overlast 
zorgen als ze hun ontlasting doen in zandbakken, zaaibedjes, 
moestuin en siertuin. 

➜ Kattenkwaad

Katten

Kiemende aardappelenEen beschadiging van de bast van een boom is niet wenselijk.  Wan-
neer de wonden van een boom (korte tijd) blootgesteld worden  
aan factoren van buiten, loopt de boom kans op om een ziekte, 
bacterie of een schimmel te krijgen. De boom kan ziek worden, 
gaan rotten en wonden vormen. Wanneer de rotting of bacterie 
zich verder in de boom verspreidt kan de boom een gevaar worden. 
(omvallen bij storm, etc.)

➜ Wondafdekmiddel 

Boomwonden
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Bescherming en verzorging

De naaktslakken zijn (licht)bruin/grijzig of zwart van kleur. Ze 
scheiden veel slijm af bij de voortbeweging. Sommige huisjes-
slakken en naaktslakken behoren tot dezelfde soort, wanneer het 
huisje op hun rug te klein wordt, gooit de huisjesslak zijn huisje 
weg, de slak wordt een naaktslak. Naaktslakken zijn voornamelijk 
met vochtig en regenachtig weer actief. Ze eten voornamelijk van 
planten waardoor er vraatschade ontstaat. 

➜ Slakkenkorrels Super 

NaaktslakAlgen hebben geen bladeren, wortels, bloemen of andere organi-
sche structuren die de hogere planten typeren. Algen zien er voor 
het blote oog uit als een groene laag (aanslag). Groene aanslag 
komt voor daar waar vochtigheid en schaduw is. Dit kan zijn op 
muren, houtwerk en andere ondergronden. Algen houden vocht 
vast waardoor er op lange termijn schade kan ontstaan. Ook is er 
kans op uitglijden. 

➜ Algencleaner
➜ Algendood 

Snoeiwonden kunnen ontstaan bij (verkeerd) afsnoeien, hoewel 
de boom ook door een storm schade kan oplopen. Als een boom 
een snoeiwond heeft, treedt er een wondreactie in werking, die 
probeert de wond te dichten.  Wanneer de wonden van een boom 
(korte tijd) blootgesteld worden  aan factoren van buiten, loopt 
de boom kans op om een ziekte, bacterie of een schimmel te krij-
gen. Wanneer er een schimmel, bacterie, etc. binnengedrongen is, 
kan de boom bijv. gaan rotten. Wanneer de roting of bacterie zich 
verder in de boom verspreidt kan de boom een gevaar worden. 
(omvallen bij storm, etc.)

➜ Wondafdekmiddel 

SnoeiwondenDe meeste huisjesslakken zijn (licht)bruin/grijzig van kleur. Ze 
scheiden veel slijm af bij de voortbeweging. Kenmerkend is dat 
de huisjesslak zijn eigen huis mee draagt op zijn rug. Sommige 
huisjesslakken en naaktslakken behoren tot dezelfde soort, wan-
neer het huisje op hun rug te klein wordt, gooit de slak zijn huisje 
weg, de slak wordt een naaktslak. Slakken zijn voornamelijk met 
vochtig en regenachtig weer actief. Slakken eten voornamelijk van 
jonge planten waardoor er vraatschade ontstaat.

➜ Slakkenkorrels Super 

Katten zijn geen plaagdieren. Ze kunnen echter wel voor overlast 
zorgen als ze hun ontlasting doen in zandbakken, zaaibedjes, 
moestuin en siertuin. 

➜ Kattenkwaad

Uitlopers op aardappelen ontstaan doordat de aardappelen uit hun 
winterrust worden gehaald. Dit kan door diverse oorzaken komen 
zoals een hoge temperatuur of doordat het voorjaar begint te 
worden. De uitlopers, ofwel kiemen, verouderen de aardappel en 
maken de aardappel zacht en week.   

➜ Neo-Conserviet

Kiemende aardappelenEen beschadiging van de bast van een boom is niet wenselijk.  Wan-
neer de wonden van een boom (korte tijd) blootgesteld worden  
aan factoren van buiten, loopt de boom kans op om een ziekte, 
bacterie of een schimmel te krijgen. De boom kan ziek worden, 
gaan rotten en wonden vormen. Wanneer de rotting of bacterie 
zich verder in de boom verspreidt kan de boom een gevaar worden. 
(omvallen bij storm, etc.)

➜ Wondafdekmiddel 
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