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Infoblad gewassen

rozen

IPM-strategie voor rozen

Infoblad gewassen

Rozen
Waarom zou u voor uw snijrozen een geïntegreerde gewasbescherming (IPM) ontwikkelen?
De voorbije jaren zagen we een dramatische toename van resistentie tegen pesticiden.
Sommige plagen zijn zo goed als onmogelijk te beheersen met chemische producten (pesticiden). De consensus
is dat snijrozen tegenwoordig beter groeien en het gewoon zuiniger is om IPM (geïntegreerde gewasbescherming)
te gebruiken dan alleen maar chemische controle:
 Er komen minder nieuwe chemische middelen op de markt.
 Het enorme probleem van resistentie maakt geïntegreerde gewasbescherming de goedkoopste en meest efficiënte
oplossing. Dit kan het best worden bewezen aan de hand van de bestrijding van de bonenspintmijt.
 Een gezonde werkomgeving voor uw personeel.
 Kansen om duurzaamheidslabels te verkrijgen, iets wat steeds belangrijker wordt in de marketing van producten.
 Geïntegreerde controle is stabieler dan chemische controle. Nuttige organismen vestigen zich in het gewas en
blijven daar leven. Ze zorgen voor langdurige beheersing in tegenstelling tot periodieke chemische behandelingen.
 Sterkere planten! Minder sproeien betekent meer groei, meer groei betekent een betere opbrengst, een betere
opbrengst betekent...
 Als u erin slaagt om een groot aantal chemische correcties uit te stellen, dan zult u zien dat de chemische
producten beter werken, omdat de plaag er talrijke generaties niet aan is blootgesteld.
Advies

Disclaimer: www.biobest.be

Deze brochure is een hulpmiddel dat aan de telers van onze producten uitlegt wat zij kunnen gebruiken tegen
de plagen die in hun snijrozen aanwezig zijn. Het advies is gebaseerd op een algemene strategie voor gebieden
met een gematigd klimaat en kan afwijken van uw specifieke situatie. Neem contact op met uw adviseur om een
strategie te bepalen die aangepast is aan uw situatie.
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Trips
De dosering is gebaseerd op een standaardadvies; neem contact op met uw adviseur om een strategie te bepalen die aan uw situatie is aangepast.

Plaag
 Californische trips (Frankliniella occidentalis)
 Kastrips (Hiliothrips haemorrhoidalis)

Larve

 Rozentrips (thrips fuscipennis)

Pre-pop

Volwassenen

Schade

					
Biologische bestrijdingsmiddelen
Orius-System		Amblyseius-System or
(Orius majusculus)		Amblyseius-Breeding-System
Semi-preventief: (er moeten trips aanwezig zijn)
Preventief: ABS herfst/winter)
1 tot 3/m². 		
1 ABS*/1,5 m² van week 34 tot 10
			
Curatief: (het jaar rond 150 tot
			
500 ind/m²
Swirskii-Breeding-System or		
Thripher
	Swirskii-System (T. swirskii)
Preventief of curratief:
Preventief: zomer periode 1 SBS/1,5m²/8 weken
1 dispenser/100 m²
van week 10 tot 34		 De dispenser vervangen om
Curatief: zomer100 tot 300 individuen (ind)/m²
de 6 weken

Disclaimer: www.biobest.be

Scouting & monitoring
Trips zijn het makkelijkst te onderscheiden bij het oogsten van de snijrozen of op de blauwe
vangplaten.
De beste manier om trips te monitoren is de plaatsing van een aantal vangplaten waarop wekelijks
de aanwezigheid van trips wordt geteld.
Blauwe vanglinten kunnen worden gebruikt om massaal trips te vangen als ze worden opgehangen
in risicozones, zoals gangen en de randen van de serre. Bij hoge druk kan het aanbevolen zijn
om boven elke rij planten een rol vanglinten op te hangen.
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Wittevlieg
De dosering is gebaseerd op een standaardadvies; neem contact op met uw adviseur om een strategie te bepalen die aan uw situatie is aangepast.

Plaag

Ei

Larve

Volwassenen

Schade

					
Biologische bestrijdingsmiddelen
Encarsia-System		Delphastus-System
(Encarsia formosa)
(Delphastus pusillus)
Semi-preventief: wekelijks volvelds 6/m² bij eerste
Enkel gebruiken in broeihaard,
waarneming.		
minstens 4 tot 6 weken, 25 stuks
			
per broeihaard.
Swirskii-Breeding-System or		
	Swirskii-System (T. swirskii)
Preventief: reeds in het gewas (zie tripsprogramma)
Curatief: ±100/m² en rond broeihaarden

				

Disclaimer: www.biobest.be

Scouting & monitoring
De beste manier om wittevlieg op te sporen is de populatie te monitoren op gele vangplaten.
Afgaand op deze gele vangplaten kunt u de zones lokaliseren die voor wittevlieg gevoelig zijn.
In gevoelige zones kan het aanbevolen zijn (bv. de randen van de serre) om rollen gele vanglinten
op te hangen, om het merendeel van de volwassen wittevlieg massaal te vangen.
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Wittevlieg
De dosering is gebaseerd op een standaardadvies; neem contact op met uw adviseur om een strategie te bepalen die aan uw situatie is aangepast.

Biopesticides
		PreFeRal
100 gr/100 l water, sproeien: minstens 3000 l/ha
De dispenser vervangen om de

• PreFeRal® WG bevat sporen van een natuurlijk voorkomende stam van de schimmel Paecilomyces fumosoroseus. Deze
schimmel is zeer efficiënt tegen de kaswittevlieg en kan alle stadia van dit schadelijke insect infecteren (ei, larve, pop en
volwassen insect).
• De sporen hechten zich aan de verschillende fasen van de wittevlieg. Na kieming dringt de schimmel door in de wittevlieg,
wat uiteindelijk resulteert in de dood van het insect.
• De schimmel groeit in de gastheer (interne proliferatie). Onder optimale omstandigheden vormt de schimmel mycelium en
sporulatie aan de buitenkant van het kadaver van het insect (uitwendige sporulatie; zichtbaar als wit-grijze schimmel) en laat
zo nieuwe sporen vrij. De sporen verspreiden zich over de broeikas en infecteren andere wittevliegen. Het onststaan van de
schimmel in de serre zorgt voor langdurige beheersing van de wittevlieg.
• Onder suboptimale omstandigheden zal het mycelium niet zichtbaar worden aan de buitenkant van het insect. De schimmel
zorgt voor stille sterfte, wat zich uit in misvormde insecten die bruin worden.
• PreFeRal® WG doodt niet alle insecten onmiddellijk, maar verlaagt gedurende enkele weken na het uitzetten geleidelijk aan
de wittevliegpopulatie.

External sporulation

Spore attachement
Sporen

Damages

Spore germination

Internal proliferation

Cuticle penetration

Disclaimer: www.biobest.be

Host death
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spintmijt
De dosering is gebaseerd op een standaardadvies; neem contact op met uw adviseur om een strategie te bepalen die aan uw situatie is aangepast.

Plaag
Spintmijt (Tetranychus urticae)

Nimf

Volwassenen

Webben

Schade

					
Biologische bestrijdingsmiddelen
Feltiella-System		Phytoseiulus-System
(Feltiella acarisuga)		(P. persimilis)
Semi-preventief : 6 emmers/Ha/3 weken op
Semi preventief: zeer vroeg na de 		
rij. Plaats de emmer altijd onder de broeihaarden
eerste nieuwe eetsporen van bonenspint,
			
20 tot 30/m² herhaal 2 tot 3 weken		
			
tot het onder controle is.
			
In broeihaarden 100/m².
Swirskii-Breeding-System or		
	Swirskii-System (T. swirskii)			
Werkt preventief op mijten, als ‘handrem’
maar is onvoldoende voor volledige beheersing.
Swirskii is reeds in het gewas (zie tripsprogramma)

Disclaimer: www.biobest.be

Scouting & monitoring
Spintmijten zijn onzichtbaar op vangplaten. Daarom is het belangrijk om de bladeren te controleren
op symptomen.
Besteed bijzondere aandacht aan zones in de buurt van de deuren en de randen van de serre.
Zwavelen is nadelig voor spintbestrijders.

Biobest Belgium NV | Ilse Velden 18 | B-2260 Westerlo | tel.: +32 14 25.79.80 | fax: +32 14 25.79.82 | info@biobest.be | www.biobest.be

INFOBLAD ROZEN

Bladluizen
De dosering is gebaseerd op een standaardadvies; neem contact op met uw adviseur om een strategie te bepalen die aan uw situatie is aangepast.

Pest

 Rozenluis

(Macrosiphum rosae)

 Aardappeltopluis

(Macrosiphum euphorbiae)

 Boterbloemluis

(Aulacorthum solani)

 Bonenluis

(Aphis fabae)

Schade

				
Biologische bestrijdingsmiddelen
Aphidius-System (A. colemani)		Adalia-System (A. bipunctata)
voor Aphis gossypii & Myzus sp.		
Curatief: 10 to 20 ind/m²
Curatief: 0,25 tot 1,5 ind/m²		
(concentreren op broeihaarden)
		
	Ervi-System/Aphelinus-System		Aphidoletes-System (A. aphidimiza)
(A. ervi or A. abdominalis)		Niet compatibel met Swirskii
voor Rhodobium porosum, Macrosiphum sp.
Preventief: 0,25 ind/m²
Aulacorthum solani		
Curatief: herhalen van 2

voor de laatste enkel A. ervi 		
Curatief : 0,25 tot 1,5 ind/m²		
Matricariae-System (A. matricariae)		
tegen Aulacorthum, Aphis sp. & Myzus sp.		
Curatief: 0,25 tot 1,5 ind/m²		
			

tot 4 keer, afhankelijk van de
ernst van de plaag
Chrysopa-System (C. carnea)
Curatief: 20 tot 40 ind/m²
(concentreer de uitzettingen op de
hotspots)

* vraag uw adviseur welke mix van parasitoïden het meest geschikt is voor uw omstandigheden

Disclaimer: www.biobest.be

Scouting & monitoring
Alleen gevleugelde bladluizen zijn merkbaar op vangplaten. Vele van hen immigreren van buiten de
serre, wat een signaal is voor een invasie. Wanneer er dus gevleugelde bladluizen op vangplaten
worden gevonden, moet u extra aandacht schenken aan bladluizen.
Bladluizen worden het gemakkelijkst opgespoord door de witte afgeworpen huidjes bij kleine plagen
en door de kleverige uitwerpselen bij grote plagen.
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rupsen
De dosering is gebaseerd op een standaardadvies; neem contact op met uw adviseur om een strategie te bepalen die aan uw situatie is aangepast.

Plaag

Schade

					
Biopesticiden
Xentari
100gr/100l curatief
XenTari is een biologisch preparaat, gebaseerd op de sporen van de bacterie Bacillus thuringiensis var.
aizawai (Bt).
XenTari is actief tegen rupsen van verscheidene vlinder- en mottenrassen die ernstige schade aan de
gewassen kunnen veroorzaken.
Het product bestaat in de vorm van waterdispergeerbaar granulaat. Door het eten van de besproeide delen
van de plant verteren de rupsen de bacterie. In de ingewanden van de rups produceert de bacterie sporen en proteïnekristallen.

Disclaimer: www.biobest.be

Bij het verteren van de kristallen in het darmkanaal komt een schadelijk gif vrij. Dit gif beschadigt de wand van het darmkanaal
en zorgt ervoor dat de rups al een uur na de voedselinname stopt met eten, omdat de kaken verlamd raken. Besmette rupsen
bewegen trager, veranderen van kleur en verschrompelen. Ze sterven 2 tot 5 dagen na de inname van de bacterie. Dode
exemplaren blijven hangen met hun achterpootjes vastgehecht aan de bladeren.
XenTari heeft een aanhoudende werking van 10 dagen: omdat jonge rupsen zich op de jongste bladeren bevinden, hangt een
herhaling van de behandeling sterk af van hun groeisnelheid. Bij openluchtteelt moet de behandeling na een regenbui worden
herhaald.

Scouting & monitoring
Zoek naar bladeren met gaten.
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Rupsen
De dosering is gebaseerd op een standaardadvies; neem contact op met uw adviseur om een strategie te bepalen die aan uw situatie is aangepast.

Biopesticiden
XenTari

XenTari 100 g/100 l curatief
XenTari is een biologisch preparaat, gebaseerd op de sporen van de bacterie Bacillus thuringiensis var.
aizawai (Bt). XenTari werkt tegen verscheidene rupsen die ernstige gewasschade kunnen veroorzaken.
Het product bestaat in de vorm van waterdispergeerbaar granulaat. Door het eten van besproeide
delen van de plant nemen de rupsen de bacterie op. In de ingewanden van de rups produceert de
bacterie sporen en proteïnekristallen.
Bij het verteren van de kristallen in het darmkanaal komt een schadelijk gif vrij. Dit gif beschadigt de wand van het
darmkanaal en zorgt ervoor dat de rups al een uur na de voedselinname stopt met eten, omdat de kaken verlamd
raken. Besmette rupsen bewegen trager, veranderen van kleur en verschrompelen. Ze sterven 2 tot 5 dagen na de
inname van de bacterie. Dode exemplaren blijven hangen, met hun achterpootjes vastgehecht aan de bladeren.

Disclaimer: www.biobest.be

XenTari blijft aanhoudend werken tijdens een periode van 5 dagen: omdat jonge rups zich op de jongste bladeren
bevinden, hangt een herhaalde behandeling sterk af van hun groeisnelheid. Bij openluchtteelt moet de behandeling
na een regenbui worden herhaald.
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Wolluis
De dosering is gebaseerd op een standaardadvies; neem contact op met uw adviseur om een strategie te bepalen die aan uw situatie is aangepast.

Plaag

Nimf

Volwassenen

Schade

					
Biologische bestrijdingsmiddelen
Cryptolaemus-System		
Chrysopa-System
(C. montrouzieri)		
(C. carnea)
Herhaal curatieve uitzettingen op broeihaarden
Herhaal curatieve uitzettingen
			
op broeihaarden

Scouting & monitoring

Disclaimer: www.biobest.be

Detecteer wolluizen op de houtachtige delen van de plant. Ze leven vaak een lang en verborgen
leven vlakbij de knopen en diep in het houtachtige gedeelte.
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