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POMPOEN  
 

Er bestaan een tiental pompoenvariëteiten: courgette, reuzenpompoen, potimarron, citrouille, 
spaghettipompoen, enz. Deze gedijen vrij gemakkelijk in de tuin. Dat neemt echter niet weg dat de 
groei ervan aangetast of de plant zelfs vernietigd kan worden door meeldauw, een schimmelziekte. 
 
 
 
Beter voorkomen dan genezen! 
 
Er bestaan verschillende procedés om de schadelijke soorten te bestrijden, die in de tuin kunnen 
woeden. 
In deze fiche worden voor elk vermeld schadelijk organisme de diverse bestrijdingsmethoden 
voorgesteld, gerangschikt van de meest natuurlijke (preventie) tot de meest schadelijke voor mens 
en milieu (chemische pesticiden). 
 

• Preventieve natuurlijke behandelingen 
• Curatieve natuurlijke behandelingen 
• Behandelingen met in de handel verkrijgbare producten die oog hebben voor het milieu  
• Giftige producten die in de handel verkrijgbaar zijn  

 
Pesticiden mogen pas als laatste redmiddel gebruikt worden en dan nog met mate en na het treffen 
van de nodige voorzorgsmaatregelen. Er moet namelijk absoluut rekening worden gehouden met de 
risico's die ze kunnen inhouden voor zowel de menselijke gezondheid als voor het milieu. 
 
De risico's voor de gezondheid 
 
Zelf bij een geringe blootstelling kunnen chemische pesticiden ernstige gevolgen hebben voor onze 
gezondheid. Ze komen in contact met ons organisme via de huid, de ogen, door inademing of door 
inname. Ze kunnen huidaandoeningen, spijsverteringsstoornissen, gezichtsstoornissen, 
neurologische problemen, enz. veroorzaken. En ongeacht de voorzorgsmaatregelen die er getroffen 
worden bij het gebruik van een pesticide, er blijft altijd een risico op besmetting bestaan via de lucht, 
de huid, de bodem of de voedingsmiddelen zelf. 
 
De risico's voor het milieu 
 
Insecticiden, fungiciden, herbiciden, ... hebben een impact op het milieu. 

• Via het regenwater komen ze terecht in de bodem, ondergrondse waterbekkens en het 
grondwater: ze vergiftigen het aquatische milieu en infecteren het leidingwater.   

• Ze vernietigen de micro-organismen die onontbeerlijk zijn voor een behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem en verminderen dus de biodiversiteit. 

• Ze zijn toxisch voor insecten, mijtachtigen, enz. die een nuttige rol vervullen in de tuin. En 
zelfs vogels worden vaak dodelijk getroffen door pesticiden door het eten van besmette 
insecten. 

• Bovendien veroorzaken ze een zekere resistentie bij schadelijke soorten, waardoor het 
schadelijke product zijn doeltreffendheid verliest. 
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SCHIMMELZIEKTEN  
 
1. MEELDAUW 
 

1.1 DE ZIEKTE HERKENNEN 
Er verschijnen gele of bruine vlekken op de 
bovenzijde van het loof en aan de onderkant 
ontstaat er een witgrijze vervilting. De bladeren 
worden snel bruin, waarna het hele loof uitdroogt, 
zwart wordt en verschrompelt. Ook de vruchten 
worden aangetast: ze krijgen bruine vlekken die 
almaar groter worden en gaan geleidelijk aan 
verrotten. Tot slot wordt ook de stengel zwart. 

 
Meeldauw steekt meestal de kop op tussen juni en 
augustus, tijdens warme en vochtige periodes en 
bij onweerachtig weer. De sporen bevinden zich in 
het plantaardige afval dat op de grond is blijven 
liggen en worden gemakkelijk verspreid door de 
wind en door opspattende waterdruppels. 

 
1.2 INFECTIES VOORKOMEN 
• Doe aan vruchtwisseling. Wacht minstens 4 jaar, alvorens aardappelen, tomaten, look, uien, 

sjalotten, pompoenen of prei op dezelfde plaats te planten. De schimmel kan namelijk 
overleven in de grond of in plantaardig afval. 

• Plant pompoen niet al te dicht bij tomaten en aardappelen. 
• Zorg voor een aangepaste bemesting. 
• Zorg voor genoeg ruimte tussen de voet van de pompoenplanten, opdat er voldoende lucht 

tussen de planten zou kunnen circuleren.  
• Houd de grond rond de planten proper. 
• Plant pompoenvariëteiten die bestand zijn tegen meeldauw. 
• Besproei de voet van de planten en niet de bladeren. 
• Sproei bij warm, vochtig of onweerachtig weer een fungicide op basis van koper, van het type 

bordeauxse pap. Om de planten te beschermen, kunt u ook om de twee weken preventief 
sproeien met paardenstaartaftreksel. 

 
1.3 'NATUURLIJK' VERZORGEN  
Om de blootstelling aan de schimmel te beperken, snijdt u alle zieke delen van de plant weg, 
zodra ze vlekken beginnen te vertonen. 
 
1.4 PRODUCTEN GEBRUIKEN, DIE OOG HEBBEN VOOR HET MI LIEU 
Zodra de eerste symptomen de kop opsteken, besproeit u de plant met een fungicide op basis van 
koper. Herhaal de behandeling minstens één keer met tussenpozen van twee weken. 
 
Voorbeelden van in de handel verkrijgbare producten  

 
Naam Merk Actieve stof  
Cuprex garden Aveve Koperoxychloride 
Naturen bordeauxse pap  KB Kopersulfaat 
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1.5 IN DE HANDEL VERKRIJGBARE PRODUCTEN DIE GIFTIG ZIJN: EEN TE VERMIJDEN 
OPLOSSING! 
Voor meeldauw zijn de geïdentificeerde actieve stoffen met name: 
• mandipropamide 
• azoxybstrobine 
• mancozeb  
• difenoconazool  
• maneb  

 
 Voorbeelden van in de handel verkrijgbare producte n 

 
Naam Merk Actieve  stof  
Revus Garden COMPO mandipropamide 
Ortiva Gardiflor / COMPO azoxybstrobine 
Dithane® WG Bayer Garden mancozeb 

 
 

Voor de aftreksels, maceraties, gier en planteninfusies die in deze fiche vermeld worden, zie: 
 
Recepten van Natagora 
Recepten van Homejarding 

 
 

Deze fiche kwam tot stand met dank aan:  
• Adalia: www.adalia.be 
• Homejardin: www.homejardin.com 
• Au jardin info: www.aujardin.info 

 


