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GEÏNTEGREERDE WIJNBOUW

Al naar gelang wijngaard en druivenras zijn 7 tot 9 bladeren ontvouwd. Op basis van de 
waterverzadigde bodems en de hoge temperaturen gaat de druivelaarsgroei nu zeer vlug door. 
Door de snelle toegroei zijn de jonge scheuten en bloeiwijzen zeer gevoelig. De nieuwe 
infecties van het weekend 8/9 junizorgen voor hoge Peronospora druk (=valse meeldauw)! De 
koele nachten en de warme dagen begunstigen eveneens de uitbreiding van Oidium (= echte 
meeldauw)! Het voor nu aangekondigde droog weer zou moeten worden benut om een 
plantenbescherming toepassing door te voeren. Het bloeibegin wordt voorspeld in de laatste 
week van juni. Bij de laatste voorbloeibespuiting een intrekkend, respectievelijk systemisch 
middel toepassen!

Wijnbouwkundige aanbevelingen:
Bij vroege soorten kan met het “Heften” van de scheuten begonnen worden om windbreuk te 
vermijden. Begroening mulchen of walsen. De open rijen kunnenal naar gelang de 
droogtegraad eveneens bewerkt worden. Onkruidbestrijding met Glyfosaat – producten 
(“Roundup”) : 5 liter per hectare met minstens 2 liter per hectoliter. Basta: 4 liter per hectare 
met minstens 2 liter per hectoliter; Basta ook in jonge wijngaarden (vanaf het eerste standjaar) 
gebruikbaar. Graswegen en Bebossingen niet afspuiten. Geen MCPA Producten ter 
bestrijding van tweekiembladerige onkruiden meer gebruikten.

Aanbevelingen gewasbescherming druiven in de milieubesparende wijnbouw:
Waterbehoefte nodig bij de gewasbescherming: Aanbevolen watergebruik met 
sproeitoestellen: 400 liter per hectare. De noodzakelijke concentraties voor slangspuitingen 
zijn als tweede ( per hectoliter)  aangegeven.

° Peronospora
De snelle druivenontwikkeling en de nieuwe infecties van het weekend 8/9 juni in combinatie 
met de korte incubatietijden maken de inzet van intrekkende ( FORUM: 0,96 liter per 
hectare; 120 ml per hectoliter.  VINCARE : 1,0 kg per hectare ; 125 gram per hectoliter. 
QUADRIS MAX/ UNIVERSALIS / 1.6 liter per hectare; 200 ml per hectoliter ) of 
systemische middelen ( FUBOL GOLD 2,250 kg per hectare; 225 gram per hectoliter.
VALIANT FLASH : 3 kg per hectare ; 200 gram per hectoliter
MILDICUT 2 liter per hectare; 250 ml per hectoliter. 
SANVINO : 0,750 kg per hectare ; 100 gram per hectoliter.
PROFILER: 1,5 kg per hectare; 188 gram per hectoliter ) nodig!

° Oidium
Koele nachten en warme dagen zorgen momenteel voor een hoge infectiedruk. Spuitzwavel 
minimaal elke 10 dagen en 4,8 kg per hectare gebruiken! Bij voorkeur systemische middelen 
zoals FLINT : 120 gram per hectare; 15 gram per hectoliter
CANDIT: 120 gram per hectare ; 15 gram per hectoliter
QUADRIS MAX/ UNIVERSALIS : 2 liter per hectare; 200 ml per hectoliter.
IMPULSE : 0,4 liter per hectare; 50 ml per hectoliter
TALENDO: 200 ml per hectare; 25 ml per hectoliter  of
VIVANDO: 160 ml per hectare; 20 ml per hectoliter gebruiken!



Resistentiemangagement: Strobilurine (Flint, Candit, Quadris Max/Universalis) maximaal 2 
maal per jaar en niet achter elkaar!

° Zwartrot
Vochtig warm weeromstandigheden begunstigen de uitbreiding van deze ziekte. Eerste 
symptomen van zwarte rotting werden reeds aan de Luxemburgse Moezel gevonden. Aan de 
bladeren vormen zich bruinachtige punten of gebieden, die door een bruine rand van het 
gezond weefsel afgegrensd zijn.
In het binnenste van de necrotische plaatsen zijn vruchtlichaampjes als kleine zwarte punten 
zichtbaar. Aangetaste bladeren indien mogelijk uit de wijngaard verwijderen!
In bedreigde wijngaarden  producten met toegevoegde werking tegen zwarte rotting 
gebruiken: POLYRAM, PENNCOZEB, FLINT, QUADRIS MAX/UNIVERSALIS.

° Roter Brenner (Sang)
Vochtig warme weersomstandigheden begunstigen eveneens de uitbreiding van deze ziekte. 
Door het droge weer is het infectierisico momenteel vermindert. Bij voorkeur PENCOZEB of 
POLYRAM inzetten. Bij zeer sterk voorjaarsaantasting Strobilurine zoals bijvooorbeeld 
FLINT of QUADRIS MAX/UNIVERSALIS  inzetten.

° Spinmijten
Gevoelige wijngaarden onvoorwaardelijk regelmatig controleren en roofmijten inzaaien. Bij 
sterke aantasting (5 tot 10 mijten per blad) MASAI (200 gram/ hectare; 25 gram per 
hectoliter) gebruiken. Roofmijtsparende fungicide inzetten!

° Kräuselmijten en pokkenmijten
Bij aantasting spuitzwavel (4 kg per hectare; maximum 1 kg per hectoliter) gebruiken.

                               ------------------------------------------------------

Plantenbeschermingsmiddelen zijn in de regel hooggiftig voor vissen en visvoedseldieren, 
daarom de restanten van de plantenbeschermingsmiddelen en de bij het sproeiapparaat 
uitlopende reinigingswater niet in de afvoer brengen, maar in de wijngaard verspuiten.
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