
Probleem 
Index Sector Gewas Plaag/Ziekte 

groep 
plaag/ziekte 2014 2015 

 

   

100 bloemisterij alle aaltjes nematoden 2 2 

101 bloemisterij alle cicaden cicaden 2 2 

102 bloemisterij alle meeldauw, echte schimmels 2 1 

103 bloemisterij alle ontsmetten, botrytis schimmels 2 2 

104 bloemisterij alle slakken slakken 2 1 

105 bloemisterij alle voet/wortelziekten  schimmels 2 2 

106 bloemisterij alle voet/wortelziekten Oomyceten schimmels 2 2 

107 bloemisterij alle wantsen wantsen 2 2 

108 bloemisterij alle witte vlieg vlieg 1 1 

109 bloemisterij alle  echinotrips trips 1 1 

110 bloemisterij alle  tarsonomide mijten (integreerbaar middel) mijten 2 2 

111 bloemisterij alle  trips (correctiemiddel) trips 1 1 

112 bloemisterij bedekte begonia boterbloemluis luizen 2 2 

113 bloemisterij bedekte bromelia groeihormoon groeiregulatie 2 1 

114 bloemisterij bedekte chrysant / Aster andere insecten (tbv export) naoogstfase overige insect 2 2 

115 bloemisterij bedekte chrysant / Aster trips (integreerbaar middel) trips 1 1 

116 bloemisterij bedekte chrysant / Aster verticillium schimmels 2 2 

117 bloemisterij bedekte chrysant / Aster wortel ziekten pythium schimmels 2 2 

118 bloemisterij bedekte chrysant / Aster wortelduizendpoot bodeminsecten 2 2 

119 bloemisterij bedekte cymbidium slakken slakken 2 1 

119 bloemisterij bedekte orchidee pot slakken slakken 2 2 

120 bloemisterij bedekte freesia bonenvlieg vlieg 2 2 

121 bloemisterij bedekte gerbera sclerotinia schimmels 0 0 

122 bloemisterij bedekte gerbera witte vlieg vlieg 1 1 

123 bloemisterij bedekte impatiens valse meeldauw schimmels 2 2 

124 bloemisterij bedekte kuipplanten virus/viroiden virus 2 2 

125 bloemisterij bedekte lelie virus virus 1 1 

126 bloemisterij bedekte orchidee potworm bodeminsecten 2 1 

126 bloemisterij bedekte 
potorchidee en in minde-
re mate potanthurium potworm/Lyprauta insecten   1 

127 bloemisterij bedekte palmen wortelduizendpoot bodeminsecten 2 2 

128 bloemisterij bedekte potplanten bacterien bacteriën 3 3 

129 bloemisterij bedekte potplanten sciara vlieg 3 2 
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130 bloemisterij bedekte potplanten valse meeldauw schimmels 3 3 

131 bloemisterij bedekte potplanten wortelluis luizen 3 3 

132 bloemisterij bedekte roos meeldauw schimmels 1 1 

132 bloemisterij bedekte roos echte meeldauw schimmels   1 

132 bloemisterij bedekte roos echte meeldauw schimmels   1 

133 bloemisterij bedekte roos trips trips 1 1 

134 bloemisterij bedekte roos wolluis/dopluis/schildluis luizen 1 1 

135 
bloemisterij onbedek-
te heesters groei remmen groeiregulatie 1 1 

136 
bloemisterij onbedek-
te pioenroos botrytis schimmels 2 2 

137 
bloemisterij onbedek-
te pioenroos sclerotinia schimmels 2 2 

138 
bloemisterij onbedek-
te pioenroos wortelboorder bodeminsecten 2 2 

139 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen bladaaltjes nematoden 2 1 

140 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen bladvlekken, diverse schimmels 2 2 

141 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen meeldauw, echte schimmels 2 2 

142 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen onkruid onkruid 1 1 

142 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen onkruid onkruid 1 1 

142 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen onkruid onkruid 1 1 

143 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen phoma schimmels 2 2 

144 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen rhizoctonia schimmels 2 2 

145 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen trips trips 1 1 

146 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen valse meeldauw schimmels 2 2 

147 
bloemisterij onbedek-
te zonnebloem valse meeldauw schimmels 2 2 

1014 bloemisterij bedekte alle spint (integreerbaar middel) mijten 2 2 

1015 bloemisterij bedekte alle  onkruid (in paden en op de potten) onkruid 2 2 

1016 bloemisterij bedekte eenjarige zomer bloeiers wortel ziekten pythium schimmels 2 2 

1017 bloemisterij bedekte freesia wortelluis luizen 2 2 

1018 bloemisterij bedekte gerbera meeldauw schimmels 2 2 
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1019 bloemisterij bedekte gerbera echinotrips trips 2 2 

1020 bloemisterij bedekte potplanten wolluis/dopluis/schildluis luizen 1 1 

1021 
bloemisterij onbedek-
te 

heesters snij en bottel-
rozen valse meeldauw schimmels 2 2 

1022 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen emelten bodeminsecten 2 1 

1023 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen wortelduizendpoot bodeminsecten 2 2 

1024 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen veenmollen (insect) bodeminsecten 2 2 

1025 
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen roest schimmels 2 2 

1026 
bloemisterij onbedek-
te 

zomerbloemen leeu-
webekken alternaria schimmels 2 2 

1075 bloemisterij bedekte chrysant tomatenbronsvlekkenvirus virus   2 2 

1076 bloemisterij bedekte roos botrytis schimmels 3 2 

1077 bloemisterij bedekte roos roest schimmels 3 2 

1078 bloemisterij bedekte roos begoniamijt mijten 2 2 

2020 bloemisterij bedekte lysianthus myrothecium  schimmels 1 1 

2020 bloemisterij bedekte lysianthus myrothecium  schimmels 1 1 

2021 bloemisterij bedekte chrysant roest schimmels 2 2 

2129 bloemisterij bedekte diverse teelten wol-, dop- en schildluis insecten   1 

2130 bloemisterij bedekte 
Sierteelten (o.a. chry-
sant, diverse potplanten trips trips   1 

2131 bloemisterij bedekte diverse teelten verschillende bacterieziekten bacteriën   2 

2132 bloemisterij bedekte potplanten fusarium schimmels   2 

2133 
bloemisterij onbedek-
te Pioen Nematoden nematoden   1 

2134 
bloemisterij onbedek-
te Pioen Nematoden nematoden   1 

2135 
bloemisterij onbedek-
te Pioen Nematoden nematoden   1 

2136 
bloemisterij onbedek-
te Pioen Bladaaltjes nematoden   1 

Nieuw 
bloemisterij onbedek-
te Hypericum Roest schimmels   1 

  
bloemisterij onbedek-
te Brassica Koolvlieg insecten   1 
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bloemisterij onbedek-
te besheesters Appelvouwmijtmotje insecten   2 

  
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen weekhuidmijten mijten   2 

  
bloemisterij onbedek-
te snij/bes/trekheesters weekhuidmijten mijten   2 

  bloemisterijonbedekte 
trekheesters m.n. syrin-
ga verticillium schimmels   1 

  
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen+heesters slakken slakken   1 

  
bloemisterij onbedek-
te zomerbloemen+heesters ratten +muizen knaagdieren   1 

  bloemisterij  bedekte anemoon Colicrotum schimmels   2 

  bloemisterij bedekte potplanten Kalanchoe, Begonia, etc groeiregulatie   2 

  bloemisterij bedekte Alle witte vlieg insecten   1 

  bloemisterij bedekte Alle luis insecten   1 

  bloemisterij bedekte Alstroemeria aaltjes nematoden   1 

  bloemisterij bedekte alle gewassen wolluis, dopluis, schildluis, witte vlieg en trips insecten   1 

  bloemisterij bedekte Chrysant wortelknobbelaaltje nematoden   2 

 


