
AANBEVELINGEN GEWASBESCHERMING DRUIVEN EN WIJNBOUW 6/2013 
VOOR DE ECOLOGISCHE WIJNBOUW

Al naar gelang de wijngaard en druivensoort zijn er 7 tot 9 bladeren ontwikkeld. Op basis van 
de waterverzadigde bodems en de hoge temperaturen gaat de druivengroei nu zeer snel 
vooruit. Door de snelle toegroeiing zijn de jonge scheuten en bloeiwijzen zeer gevoelig. De 
nieuwe infecties van het weekend van 8/9 juni zorgen voor hoge Peronosporadruk! De koele 
nachten en de warme dagen begunstigen eveneens de uitbreiding van oidium! Het voor nu 
aangekondigde droge weer zou moeten worden benut om een plantenbeschermingstoepassing 
door te voeren. Het bloeibegin wordt voorspeld voor de laatste week van juni. 
Sproeiafstanden van 8 tot 10 dagen niet overschreiden! Alle behandelingsmiddelen steeds 
preventief inzetten! Wijngaarden regelmatig op aantasting controleren!

Wijnbouwkundige aanbevelingen
In de wijngaard kan bij vroege soorten met het Heften van de scheuten begonnen worden. De 
openrijen kunnen al naar gelang de droogtegraad eveneens bewerkt worden.
De begroening moet regelmatig gemulcht worden. Vers ingezaaide begroeningen (zoals 
bijvoorbeeld de “Wolffsmischung”) zouden tot aan de bloei het hoofdhoeveelheidaandeel en 
de doorworteling van de luchtige bodemlagen  niet verstoord worden. Op basis van de goede 
waterverzorging kan met mulchen nog gewacht worden. Door walsen kunnen de 
begroeningsbestanden zeer effectief laaggedrukt worden en vormen dan een natuurlijke 
mulchlaag. Door deze maatregel wordt de mineralisatie een deel van de biomassa, bijzonder 
de wortelmassa en de afgeknikte knopen ingeleid. Gelijktijdig wordt het waterverbruik van de 
begroeningsbovengroei ingeperkt en de fauna van de standplaats het beste bespaard.

Gewasbeschermingsmaatregelen druiven:

Watergebruik met bodemtoestellen: 400 liter per hectare; Aanbevelingen voor 
slangspuitingen zijn in als tweede per hectoliter aangegeven.

° Peronospora
Door de stijgende temperaturen en de goede watervoorraden groeien bladeren en bloeiwijzen 
zeer snel. Door het lokale onweer in het weekend van 8/9 juni is het opnieuw tot infecties 
gekomen en de incubatietijden zijn op basis van de hoge temperaturen kort! Om de snel 
groeiende scheuten en bloeiwijzen dus een toereikende bescherming tegen Peronospora 
verlenen, adviseren we het inzetten van Koper (100 tot 150 gram per hectare pure koper) 
in verbinding met FRUTOGARD (3 liter per hectare). Frutogard bezit een systemische 
werking en beschermt goed de nieuw begroeiing. 
Zonder Frutogard: 150 tot 250 gram per hectare pure koper, al naar gelang de scheutgroei 
en de aantastingsdruk.

Toegelaten koperpreparaten voor de ecologische wijnbouw:

Bouillie Bordelaise        Kopersulfaat (koper:20%)   Toelating: geen beperking
Champ Fio Ampli         Koperhydroxide (koper: 36%) Toelating: max. 12 maal per jaar
Cueva Pilzfrei               Koperoctanaat (koper: 1,8%) Toelating: max. 10 maal per jaar
Cuprex                          Koperoxychloride (koper: 50%) Toelating: max. 4 maal per jaar
Cuproxat Flussig:        Kopersulfaat (Koper: 19%) Toelating: max. 2 maal per jaar
Kocide Opti                   Koperhydroxide (Koper: 30%) Toelating: max. 5 maal per jaar



Koperhydroxide WG   Koperhydroxide (Koper: 40%) Toelating: max. 4 maal per jaar
Kupfer Pilzfrei             Koperoctanaat (Koper: 10%) Toelating: max. 10 maal per jaar
Nordex 75 WG             Koperoxyde (Koper: 75%) Toelating: Geen beperking.

Opmerking: Landschapsverzorgingspremie: max. 4 kg per pure koper per hectare en jaar 
                                                                        Of: max 2 behandelingen totaal per jaar.

° Oidium
Koele nachten en warme dagen zorgen momenteel voor een hoge infectiedruk! De snelle 
groei en de aanhoudend vochtig weer maken korte sproeiafstanden (8 tot 10 dagen) 
noodzakelijk. 
Aanbeveling: Spuitzwavel (4 tot 4,8 kg per hectare,  0,6 kg per hectoliter) preventief 
inzetten. Concentraties boven de 0,6% zijn schadelijk voor roofmijten!

° Zwarte rotting
Vochtig-warme weersomstandigheden begunstigen de uitbreiding van deze ziekte. Eerste 
symptomen van de Zwarte rotting werden reeds aan de Luxemburgse Moezel gevonden. Aan 
de bladeren vormen zich bruine punten of plaatsen, die door een bruine rand van het gezonde 
weefsel afgegrensd zijn. In het binnenste van de necrotische plaatsen zijn vruchtlichaampjes 
als kleine zwarte puntjes zichtbaar. Aangetaste bladeren zoveel mogelijk uit de wijngaard 
verwijderen!

Aanbevelingen in bedreigde wijngaarden: 100 tot 200 gram pure koper in combinatie met 
spuitzwavel.

° Roter Brenner
Vocht warme weersomstandigheden begunstigen eveneens de uitbreiding van deze ziekte. 
Door het droge weer is het infectierisico echter momenteel geringer.
Aanbeveling in bedreigde wijngaarden: 100 tot 200 gram pure koper in combinatie met 
spuitzwavel.

° Krauselmijten en Pokkenmijten
Bij aantasting spuitzwavel  (4 kg per hectare, maximum 1 kg per hectoliter) gebruiken.
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