
 

 

 

 
Mycosphaerella 
Een toenemend probleem in komkommerteelt

 

Mycosphaerella Is op een natuurlijke wijze goed  te behandelen. De oplossing ligt in 

bodemdiversiteit:  een bodem rijk aan micro-organismen. De aantasting van Mycosphaerella en 

andere schadelijke schimmels  en bacteriën duidt op een gebrek aan juiste schimmels en bacteriën 

met een onbalans in de bodem tot gevolg. Met onze methode brengen wij de gezonde bacteriën en 

schimmels in in de bodem (ook in substraatteelten)  waardoor bovengenoemde ziekten op een 

natuurlijke wijze worden opgelost  en zonder chemische producten. Deze methode is succesvol en 

leidt in vrijwel 100% van de gevallen tot een mooi resultaat. U kunt referenties bij ons opvragen. 

Onderstaand behandelplan geeft een duurzame weerbaarheid in alle teelten. 

 

Behandelingsplan  
voor een volledige teelt 

Voorbereiding:  

Plant op zaadniveau behandelen met Biomentor # 2. Dosering  1 cc per liter water (treetjes 

bevochtigen, niet te nat).  

Na 14 dagen behandelen met Trichoderma van Orgentis. Dosering 1 cc per liter water, goed 

bevochtigen. 

Voorbereiding in de kas: 

Bij het schoonmaken/ontsmetten van de kas met fluor, waterstofperoxide of ander desinfecterend 

materiaal, na behandeling goed laten verdampen. Daarna bodem en/gronddoek behandelen met 

Biomentor # 4. Dosering: 2 liter per ha. 

Na het uitleggen van de substraat(broodjes) worden deze vol gezet met water, daarna het overtollige 

water uitdrainen.  

Na het uitdrainen kan het volgende worden toegediend: 

1 liter Biomentor # 2:      1 ltr.  per ha 

1 liter Biomentor # 3:      1 ltr. per ha 

0,5 liter Biomentor # 4:   0,5 per ha 

Tevens toevoegen: 

500 gr. Zeewier  (goed mengen met schoonwater) 

500 gr. Pow Humus (goed mengen met schoon water) 

Deze producten kunnen in een  keer worden meegegeven. Hierna kan direct worden geplant. 



14 dagen na het planten behandelen met: 

1 liter  Biomentor # 2 

1 liter  Biomentor # 3 

0,5  liter Biomentor # 4 

Na 3 weken Trichoderma  en Bio Bacil Plus  toevoegen, van beide  1 liter per ha. 

Na 2 maanden  tussentijdse toevoeging van: 

1 liter Biomentor # 2 

1 liter Biomentor # 3 

0,5 liter Biomentor # 4 

Na de eerste teelt kas ontruimen en kasbehandeling in zijn geheel  herhalen. Tijdens de teel t zal  

gecontroleerd moeten worden op o.a. andere (valse) meeldauw en het wit. Deze schimmels zijn  

goed te behandelen met Bio Bacil Plus.  

Bestaande aantasting behandelen met: 

Bio Bacil Plus: druppelen 1 liter per ha  en spuiten 1 liter per ha. 

Dit wekelijks herhalen. 

 

Het gebruik van chemische en farmaceutische middelen wordt sterk afgeraden. 


