BIOLOCICAL SYSTEMS

AlcnvrEEN
Voordat wordt gestart met de introductie van natuurlijke vijanden moet zowel de kasruimte als het gewas vrij zijn van schadelijke
residuen.
Bespreek voor aanvang van uw teelt, samen met uw begeleider, een plan van aanpak voor het gehele teeltseizoen.

ScourrNc

EN MoNrroRrNG

Voor de (tüdige) waarneming van vliegende plaaginsecten moeten gele Bug-Scan@ signaalplaten worden gebruikt. Hang tijdens
het opstoken van de kasruimte minimum 20 gele signaalplaten per ha op om de eerste vliegende insecten'ù/aar te nemen.
Maak ook in het verdere verloop van de teelt gebruik van de gele Bug-Scan@ signaalplaten. Tel en registreer gedurende minimum
de eerste 20 weken van u\ry teelt de verschillende vliegende plaaginsecten die op de signaalplaten gevangen worden.

OvrcaNG MET NUTTTçE TNSEcTEN EN HoMMELS
Volg de gebruiksvoorschriften nauwkeurig op, let hierbij altijd op de icoontjes op de verpakking. Raadpleeg zonodig de hiervoor
bestemde Icon Guide.

Introduceer natuwlijke vijanden en hommels bij voorkeur vroeg in de morgen.

Bij een eventuele korte bewaring van natuurlijke vijanden dient u rekening te houden met de opgegeven bewaafemperatuur

en

de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking vermeld staan.

CrmvrrscHn coRRECTTES
Maak, wanneer een chemische correctie onvermijdelijk is geworden, zoveel mogelijk gebruik van selectieve chemische gewasbeschermingsproducten. Pas chemische correcties zo veel mogelijk plaatselijk toe.
Neem bij twijfel over de nevenwerking van chemische middelen contact op met uw begeleider of raadpleeg de neveneffectengids
die digitaal beschikbaar is op www.biobest.be.
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vAN wrrrEVLrEG

r Verkrijgbaar als strooisysteem of op kaartjes met 50 of 100 Encarsiaformosakaartje.
I Curatief: Introduceer wekelijks 2 - 3 Encarsiaformosalm'ztotdat 80 % parasitering aanwezig is.
I In haarden: Introduceer 5 - l0 Encarsia formosalmr/week.
r Opmerking: - Vanaf het moment dat wittevlieg wordt waargenomen, hogere aantallen inzetten.
- Indien nodig, langer blijven uitzetten.
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vAN sprNT

Introduceer minimum 6 Phytoseiuluslmt zodta de eerste spint wordt waargenomen.
De dosering is afhankelijik van de mate van spintaantasting.
In en rondom de haarden: Introduceer minimum 20 Phytoseiuluslm2.
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Meestal wordt het gewas na het planten eerst "schoon gespoten" met een kortwerkend chemisch middel.
Bij een bespuiting met een "remstof' kan het gewas "schoon gespoten" worden met een breedwerkend insecticide.
Bespreek de mogelijkheden en middelen met uw begeleider.
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Voorhetplantenofnetnahetplantenkanmen 100-250 Hypoaspis spp./m'?uitstrooien.

I
I

I week na het schoonspuiten, wekelijks preventief inzetten.
Introduceer minimum 2000 roofuantsen4ra.

Niet inzetten onmiddellijk na het ontsmetten of stomen (te weinig voedsel).
Eventueel rijen behandeling langs de pad.
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.4.phidoletes-System
(galnrrrg - Aphidolele.s uph idinq'zct)

Ervi-M-System
lsluipwesp - Aphidius eruí\
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Aphidius-System
(sluiprvesp - Aphidius colenrunì)

Aphidius-MÍx-Svstem
(slrtiprvespen - Aphidíus calenani &. Aphidiu-: en,ì)

Banker-System
(gnurnlrrispollen voor de kweek van Aphiditrs)
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Dacnusa-Mix-System
(sluipu'esp - 90 % Dacnute sibiricq & lO % Diglyphus isue.ø)
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Diglyphus-System
(slrriprvesp - Digl.vphus isaeaJ
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