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Bestrijdingsmethode 
ziekten en plagen in bomen



Eikenprocessierups 
Thaumetopoea processionea
Bedreigt de volksgezondheid 
en dierenwelzijn. 
Rupsen in processie verplaatsen 
zich in eikenbomen van mei 
tot juli. Brandharen van rupsen 
veroorzaken jarenlang klachten 

welke kunnen variëren van lichte jeuk tot 
anafylactische shock. Bij overlast voor derden 
is er de verplichting tot nemen van maatre-
gelen. Methoden: zuigen, plukken, spuiten 
met bacteriepreparaat of nematoden.
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Bestrijdingsmethode

Bladluis 
Aphidoidea
Door honingdauw ontstaat een 
kleverige substantie die vuil 
aantrekt, hierop ontstaat de 
roetdauw schimmel welke een 

zwarte afzetting veroorzaakt. Groei wordt 
minimaal beperkt, overlast wordt vooral door 
bewoners ervaren.
Methoden: spuiten met biologische mid-
delen, larven van lieveheersbeestjes uitzet-
ten, knoflook injecteren, bomen in optimale 
conditie brengen.

Essentaksterfte 
Chalara fraxinea
Jonge bomen sterven vaak af 
en oudere bomen produceren 
veel dood hout met bijbeho-
rende risico’s.

Vorming van bruine, verwelkte scheuten in 
de zomer en vroegtijdige herfst. Vorming van 
dode takken aan de uiteinden van jonge 
twijgen en in de toppen van de bomen, 
ziekte kan snel doorzetten en takken met een 
grotere diameter af laten sterven. 
Methoden: diagnose stellen, bomenbestand 
beoordelen op gevoelige soorten, inspecties 
uitvoeren en direct risico takken verwijderen. 

Kastanjebloedingsziekte 
Pseudomonas syringae
Brengt het voortbestaan van de 
boom in gevaar en noodzaakt 
tot verhoogde inspecties. Risico 
in verband met uitbreken van 

gesteltakken bij voortschrijdende aantasting.
Bruine/zwarte vlekken meestal eerst op stam, 
na verloop van tijd steeds meer uitbreiding 
over de boom. Door secundaire aantasters 
zoals honingzwam en oesterzwam ontstaan 
verhoogde veiligheidsrisico’s.
Methoden: bomen in optimale conditie 
brengen, verhoogde inspecties, vellen zwaar 
aangetaste bomen.


