
   

Probleem 
Index Sector Gewas Plaag/Ziekte 

groep 
plaag/ziekte 2014 2015   

207 glasgroenten andijvie 
Pythium, Phy-
tophthora schimmels 1 1   

208 glasgroenten aubergine Mucor schimmels 2 2   

209 glasgroenten 
bladgewassen (grondteel-
ten) aardvlo bodeminsecten 2 1   

210 glasgroenten 

bladgewassen (grondteel-
ten) (sla, spinazie, rucola, 
veldsla) Onkruiden onkruid 1 1   

211 glasgroenten 
bladgewassen (grondteel-
ten) Slakken slakken 2 2   

212 glasgroenten bonen luis luizen 2 1   

213 glasgroenten bonen rups rupsen 2 2   

214 glasgroenten bonen trips trips 2 2   

215 glasgroenten chinese kool/ paksoi botrytis schimmels 0 0 

 
Rovral en Signum inzetbaar bij aanvulling andere Frac groep 
gewenst 

216 glasgroenten chinese kool/ paksoi knolvoet schimmels 2 2   

217 glasgroenten chinese kool/ paksoi mycospaerella schimmels 1 1   

218 glasgroenten chinese kool/ paksoi rups rupsen 1 1 
Zou d.m.v. NLKUG Steward op termijn ingevuld moeten 
worden 

219 glasgroenten komkommer botrytis schimmels 0 0 Switch, Scala, Prolectus en Luna Privilege inzetbaar. 

220 glasgroenten komkommer fusarium schimmels 3 3   

221 glasgroenten komkommer mycospaerella schimmels 2 1   

222 glasgroenten komkommer trips trips 1 2   

223 glasgroenten kruiden bladvlekken schimmels 2 2   

224 glasgroenten kruiden echte meeldauw schimmels 2 2   

225 glasgroenten kruiden valse meeldauw schimmels 2 2   

226 glasgroenten paprika bladluis luizen 1 1 Effectieve predator of selectief luismiddel gewenst. 

227 glasgroenten paprika  
inwendig vruchtrot 
(fusarium) schimmels 2 1   

228 glasgroenten radijs alg/mos alg/mos 3 2 
Afhankelijkheid van 1 middel Thiram zeer ongewenst. Alter-
natieven alg/mosbeheersing blijft noodzakelijk 



   

229 glasgroenten radijs koolvlieg vlieg 1 1 

 
Slechts smal pakket insecticiden in radijs beschikbaar, is er 
een alternatief voor koolvliegbeheering te ontwikkelen? 

230 glasgroenten radijs rhizoctonia schimmels 2 2   

231 glasgroenten sla  rups rupsen 0     

232 glasgroenten sla valse meeldauw schimmels 1 1 
Met name winterfase lastig beheersbaar, vanwege optreden 
nieuwe fysio's wens aanvulling middelenpakket eviden. 

234 glasgroenten tomaat botrytis schimmels 0   

 
Wondafdichtingsprodukten nu op RUB-lijst, als basic sub-
stance of laag risicostof worden toegelaten 

235 glasgroenten tomaat verticillium schimmels 3 3   

236 glasgroenten veldsla luis luizen 2 1 Middelenpakket m.n. op luis nog aanvulling gewenst. 

237 glasgroenten veldsla rups rupsen 2 2   

238 glasgroenten vruchtgroenten 
overmatige wortel-
groei groeiregulatie 2 1   

239 glasgroenten vruchtgroenten virussen virus 2 1   

240 glasgroenten vruchtgroenten wants wantsen 2 1   

241 glasgroenten vruchtgroenten witte vlieg vlieg 2 1   

1035 glasgroenten andijvie witte vlieg vlieg 2 2   

1036 glasgroenten andijvie wortelluis luizen 2 2 Incidenteel probleem, maar geen stoffen toegelaten 

1037 glasgroenten cressen (kiemgroenten) phoma schimmels 1 1 Groep moet worden opgenomen in DTG lijst 

1038 glasgroenten cressen (kiemgroenten) pythium schimmels 1 1 Groep moet worden opgenomen in DTG lijst 

1039 glasgroenten courgette nematoden nematoden 2 2 

 
Door wegval Basmid in bladgewassenteelt die in wisselteelt 
zitten wordt nematodendruik in grondgebonden teelt van 
bijv. courgette toe 

1040 glasgroenten 
bladgewassen (grondteel-
ten) Grassen onkruid 2 2   

1041 glasgroenten sla Onkruiden  onkruid 2 2 
In het verleden hadden teelten beschikking Basamid Clean-
start 

1042 glasgroenten spinazie Onkruiden onkruid 2 2 
Wegval Asulam, dit middel werd ook in bedekte teelt spina-
zie ingezet. 

1043 glasgroenten rucola 
Onkruiden (direct na 
zaai) onkruid 2 2 

Inzet direct na het zaaien. In een ver verleden wel middelen 
inzetbaar 

1044 glasgroenten veldsla 
Onkruiden (direct na 
zaai) onkruid 2 2 

Inzet direct na het zaaien. In een ver verleden wel middelen 
inzetbaar 



   

1045 glasgroenten bonen witte vlieg vlieg 1 1 

 
Grote wens Plenum te realiseren of een ander alternatief 
luis/wittevlieg 

1046 glasgroenten bonen echte meeldauw schimmels 2 2   

1047 glasgroenten komkommer valse meeldauw schimmels 1 1   

1048 glasgroenten paprika 
phytophthora cap-
sici schimmels 2 1   

1049 glasgroenten spaanse peper echte meeldauw schimmels 2 2   

1050 glasgroenten raapstelen alg/mos alg/mos 2 2 
Afhankelijkheid van 1 middel Thiram zeer ongewenst. Alter-
natieven alg/mosbeheersing blijft noodzakelijk 

1051 glasgroenten raapstelen mineervlieg vlieg 2 2   

1052 glasgroenten raapstelen botrytis  schimmels 1 1   

1053 glasgroenten radijs varenrouwmuggen muggen 2 2   

1054 glasgroenten radijs rups rupsen 2 2   

1055 glasgroenten rucola luis luizen 2 1   

1056 glasgroenten sla  alg/mos alg/mos 2 2   

1057 glasgroenten tomaat PepMV 

virus --> Pepi-
no mosaic 
virus 1 1   

1058 glasgroenten tomaat phytophthora schimmels 1 1   

1058 glasgroenten tomaat phytophthora         

1059 glasgroenten veldsla alg/mos alg/mos 2 2 
Afhankelijkheid van 1 middel Thiram zeer ongewenst. Alter-
natieven alg/mosbeheersing blijft noodzakelijk 

1060 glasgroenten veldsla 
Onkruiden (direct na 
zaai) onkruid 2 2   

2005 glasgroenten andijvie trips insekten 1 1 
Spruzit en Tracer enige middelen, aanvulling gewenst m.n. 
virusoverdracht risico andijvie (tomaten bontvirus) 

2006 glasgroenten andijvie luis insekten 1 1 

 
Door wegval Decis en Plenum te smal middelepakket.Telt 
andijvie niet te zwaar in huidige voedselmandje door? Aan-
vulling met nieuwe middelen noodzakelijk 

2007 glasgroenten andijvie botrytis schimmels 2 2   

2008 glasgroenten komkommer spint spintmijten 2 1   

2009 glasgroenten kruiden cicaden insekten 2 2   

2010 glasgroenten kruiden witte vlieg insekten 2 2 Met name in nazomer hoge druk smal pakket aan stoffen 

2011 glasgroenten radijs trips insekten 1 2   



   

2012 glasgroenten rucola alg/mos onkruid 1 1   

2013 glasgroenten tomaat versnellen afrijping   1 2   

NIEUW     
     

  glasgroenten 
bladgewassen (grondteel-
ten) wortelduizendpoot bodeminsecten   1   

  glasgroenten chinese kool/ paksoi luis luizen   1   

  glasgroenten radijs 
stenotrophomonas 
rhizophila bacterieziekte   1   

  glasgroenten aubergine, tomaat wolluis insekten   2 Telers geven aan vaker wolluis te sigaleren.  

  glasgroenten aubergine trips insekten   3   

  glasgroenten tomaat tomatengalmijt insekten   2 

 
Een smal middelen pakket en het niet kunnen werken met 
roofmijten is een knelpunt 

  glasgroenten bioteelt glasgroenten luis insekten   2 

 
zepen nu op RUB toekomst als basic substance of laag 
risico stof? 

  glasgroenten bioteelt glasgroenten bodeminsecten insekten   2   

  glasgroenten bioteelt glasgroenten echte meeldauw schimmels   2 Zwavel d.m.v. verdamping is onmisbaar voor deze teelt 

  glasgroenten tomaat bioteelt botrytis schimmels   2   

  glasgroenten tomaat bioteelt phytopthora schimmels   2   

  glasgroenten komkommer bioteelt mycospaerella schimmels   2   

  glasgroenten paprika bioteelt binnenrot (fusarium) schimmels   2   

 


