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Galmijt op tomaat: ons alternatief voor chemische bestrijding 
 
De galmijt is een weekhuidmijt die bij de tomaat vooral op de stam zit. De afgelopen 2 jaar 
kregen tomatenkwekers hier steeds meer problemen mee. 2017 was in Nederland en België 
een extreem slecht jaar wat betreft de galmijt.  
 
PlantoSys heeft een mix van producten ontwikkeld, die het leefmilieu van de galmijt 
aanpast. Hierdoor vermeerdert deze zich minder, legt hij minder eitjes en blijft de druk van 
de galmijt laag. Er worden geen galmijten bestreden, dus is het essentieel de behandeling in 
een vroeg stadium te starten.  
  
Zo tast de galmijt de tomatenplant aan 
In de kas groeit de stengel van de tomatenplant door tot wel 12 tot 15 meter. De stengels 
worden dan veelal in beugels naast de goot gelegd. Galmijten vinden deze vaak warmere, 
droge plekken extra aantrekkelijk. De galmijt prikt in de stelen van de tomatenplant en zuigt 
de sappen uit de cellen weg. Dit geeft groeiremming. Als de galmijt via blad en kelkbladeren 
ook naar de vruchten migreert, loopt u het risico op misvorming en verkurking van de 
vruchten.    
 
De verschillende stadia van aantasting door de galmijt 
In het beginstadium zijn de galmijten alleen met de loep zichtbaar, maar in latere stadia kunt 
u de aantasting ook goed met het blote oog zien. 
 
Stadium 1*: alleen met loep zichtbaar op de stam 
 
Stadium 2: de stam wordt vaalgroen (zie plaatje) 
Stadium 3: de stam wordt wat geliger 
Stadium 4: de stam gaat verkurken en wordt bruin van 
  de vele galmijten 
Stadium 5: de galmijt migreert naar kelkbladeren en  
  vruchten 
 

stadium 2: de stam wordt vaalgelig 
 
* Het is belangrijk de galmijt in een vroeg stadium aan te pakken, dus in stadium 1.  
Wanneer de stengels al gelig worden, bent u te laat voor onze aanpak zonder chemie. 
 
 
Bescherm uw tomatenplanten door tijdig met spuiten te starten 
Inspecteer de stammen dus regelmatig met de loep. En kijk ook goed naar de bladoksels. Het 
inspecteren is vooral van belang vanaf het moment dat de stengels worden gekanteld. Let 
vooral goed op wanneer het warmer wordt vanaf maart/april, afhankelijk van het weer. U 
vindt de galmijten het eerst in de warme hoeken van de kas. 

https://www.plantosys.com/nl/aantastingen/stekende-en-zuigende-insecten
https://www.plantosys.com/nl/over-plantosys
https://www.plantosys.com/nl/planteigen-afweer/alternatief-voor-chemie
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Ons alternatief voor chemische bestrijding van de galmijt 
We hebben afgelopen voorjaar goede resultaten behaald met onderstaande mix op de kale 
stengeldelen van de tomatenplant. De mix werkt vooral wanneer zij tijdig wordt ingezet. Dan 
weert het de galmijt door het leefmilieu onaangenaam te maken. Zo wordt voorkomen dat 
de galmijt in aantallen toeneemt.  
 
Dit is wat PlantoSys telkenmale met zijn producten doet: wij ontwikkelen producten op 
natuurlijke basis (‘weg van chemie’) die de plant helpen zichzelf te helpen. Dit doen we door 
enerzijds de planteigen afweer te versterken, anderzijds door de leefomgeving ongunstiger 
te maken voor ongewenste ‘gasten’, zoals insecten. 
 
 
Samenstelling Ds-mix 
Onze Ds-mix bestaat uit de volgende, elkaar versterkende producten: 
 
 
Ds-Kalk:   
verhoogt de pH van het spuitwater. Dit verdrijft de 
galmijten en stopt daarmee ook hun voortplanting. 
 
ManZincum:  werkt werend op insecten / spint en verlengt 
werkingsduur hogere pH  
 
Cuprum: uitvloeiend en hechtend effect verlengt werking 
Ds-Kalk 
 
 
 
 
Spuitschema Ds-mix: Ds-Kalk, Cuprum en ManZincum 
 

Toepassingsperiode: vanaf eerste waarneming (met loep) van galmijten op de stengel 

Interval: elke 7 dagen 

Dosering:  
Ds-Kalk 
Cuprum 
 
ManZincum 
 

 
150 gr/100 liter water 
< 750 liter water/ha: 250 ml Cuprum/ha 
> 750 liter water/ha: 350 ml Cuprum/ha 
< 750 liter water/ha: 750 ml ManZincum/ha  
> 750 liter water/ha: 1 liter ManZincum/ha 
 

Hoeveelheid 
water/ha 

Afhankelijk van teelt en spuittechniek: 600 à 1.000 liter water/ha 

 
 
 

https://www.plantosys.com/nl/planteigen-afweer
https://www.plantosys.com/nl/producten/ds-mix
https://www.plantosys.com/nl/producten/ds-kalk
https://www.plantosys.com/nl/producten/manzincum
https://www.plantosys.com/nl/producten/cuprum
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Voordelen Ds-mix 
Bij tijdig toepassen, hoeft er alleen op de kale stengels gespoten te worden. De toepassing 
van deze mix geeft dan geen residu. Er komen ook geen kalkvlekken op de vruchten. Het 
heeft geen wachttijd, waardoor er geen veiligheidstermijn in acht hoeft te worden genomen. 
Deze behandeling heeft ook geen re-entry.  
 
Neem contact op voor advies 
We hebben inmiddels enige praktijkervaring met galmijt op tomaat en weten dat het 

belangrijk is de behandeling goed af te stemmen op uw specifieke situatie. Neem daarom 

gerust contact met ons op als u nog vragen heeft of voor een advies op maat. 

 

mailto:info@plantosys.nl
file://///192.168.1.104/Zakelijk/PlantoSys/Willemijn/Communicatiemiddelen/Templates/NL/www.plantosys.nl
https://www.plantosys.com/nl/planteigen-afweer/alternatief-voor-chemie
https://www.plantosys.com/nl/contact
https://www.plantosys.com/nl/advies

