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Aanbevelingen ecologisch acceptabele gewasbescherming bij 
schimmeltolerante rassen.

Uit milieuoverwegingen hebben wij schimmeltolerante rassen aangeplant. Niet alle rassen zijn even 
resistent en in sommige jaren zullen we toch aan gewasbescherming moeten doen, liefst ecologisch 
acceptabel. Hieronder geven wij u enkele aanbevelingen voor de drie belangrijkste aantastingen. De 
dikgedrukte zaken altijd toepassen, de anderen alleen indien nodig. Hou daarom uw loofwand in de 
gaten. (Bij een serieuze aantasting vorig jaar is een komplete behandeling dit jaar raadzaam.)

A. Oïdium of Echte Meeldauw.
Vanaf het zwellen van de ogen tot vlak vóór de bloei 2 á 3 keer bespuiten met spuitzwavel in 
combinatie met waterglas. 
Dosis zwavel:

• bij zwellen ogen: 80 gram zwavel en 20 gr waterglas / 10L
• ca 4 weken later: 50 gram zwavel en 20 gr waterglas / 10L
• vlak vóór de bloei: 50 gram zwavel / 10L

Na de bloei en bij het sluiten van de trossen spuiten met Exact (toegestaan in NL en B), dit helpt 
ook tegen Schwarzfäule. Dosering: 5 ml product per 10 liter spuitvloeistof.
Vanaf augustus, indien nodig, spuiten met Vitisan ( = Kaliumbicarbonaat). Dosis 150 ml per 10 liter 
spuitvloeistof.
  
B.Peronospora of Valse Meeldauw.
Een tamelijk onschuldig middel (niet toegelaten in de biowijnbouw) is Kaliumfosfiet (of 
magnesium- of koperfosfiet). Dosering fosfiet: 40 ml per 10 liter spuitvloeistof. 
Het beste kan dit middel met een hechter/uitvloeier (bijv. Cloak Spray Oil, dosering 10-15 ml per 10 
liter) worden verspoten. Fosfiet werkt zowel preventief als curatief.
Wanneer: 1. plusminus 1 maand vóór de bloei
                2. juist vóór de bloei (zwavel en fosfiet kunnen samen verspoten worden)
                3. juist ná de bloei
                4. zolang er groei in de plant zit kun je het inzetten. In augustus, indien nodig, alleen nog
de aangetaste toppen spuiten.

C. Botrytus of vruchtrot.
Bestrijding is moeilijk, we moeten vruchtrot door wijnbouwtechnische maatregelen zoveel mogelijk 
zien te voorkomen. Door een combinatie van maatregelen is heel veel mogelijk:
1. Zorg voor losse, dunne loofwand (max 10 scheuten per 120 cm)
2. Bladdunnen in de troszone (start hiermee onmiddellijk ná de bloei en zorg dat je klaar bent 
voordat de bessen de grootte van een erwt hebben. Ontblader niet bij felle zon, of als die de 
volgende dag verwacht word).
3. Bij rassen met vaste tros (bijv. Johanniter) de tros tijdig halveren. Bij horizontaal halveren: 
iets bóven de helft doorknippen. Kan ook vertikaal: zie 
http://www.brabantsewijnbouwers.nl/index.php?section=13&page=82&student=1188 
4. Enkele weken vóór de oogst kunnen we de trossen eventueel nog bespuiten met Vitisan. In NL is 
Vitisan verkrijgbaar bij VitisVino in Bentelo.

Bronnen: www.wijnbouw.blogspot.nl , www.brabantsewijnbouwers.nl 
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