BIOLOCICAL SYSTEMS

Ar,cnvrEEN
Voordat wordt gestart met de introductie van natuurlijke vijanden moet zowel de kasruimte als het gewas vrij zijnvan 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 (tijdige) 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 waar 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 uw teelt de verschillende vliegende plaaginsecten die op de signaalplaten gevangen worden.

OVTC¡.NG MET NUTTIGE INSECTEN EN HoMMELS
Volg de gebruiksvoorschriften nauwkeurig op, let hierbij altijd op de icoontjes op de verpakking. Raadpleeg zonodig de hiervoor
bestemde Icon Guide,

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

Bij een eventuele kofe bewaring van natuurlijke vijanden dient u rekening

te houden met de opgegeven bewaartemperatuur en

de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking vermeld staan.

CnnvrrscHn coRREcrrES
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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BTOT,OCISCHE BESTRIJDING VAN wITTEvLIEG

I

Preventief, Introduceer I Encarsia formosqlm2 gedurende min. 3 weken. Bespreek hiema verdere stappen met uw biobegeleider.

I

Curatief: Introduceer nadat er wittevlieg in het gewas is waargenomen, gedurende min. 4 weken minimtttn3-4 Encarsiaþrmosa/m2 totdat 80 à 90 oá parasitering aanwezig is.

r

Een mix van Eretmocerus eremicus -l Encarsia formosa (50/50) ter bestrijding van kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum).
Curatief Introduceer vanaf februari gedurende min. 4 weken minimum 3-4 Eretmocerus eremicus r Encarsia formosalm2
totdat 80 à 90 % parasitering aanwezig is.

I

I

Vanaf februari gedurende minimum 4 weken min.2lrfi uitzetten totdat 80 à90 % parasitering aanwezig is.

I Preventief:
I Curatief:

- Introduceer vanaf februari in 2 introducties minimum 0,5 Macrolophuslm2.
- Gebruik Nutrimac als alternatief voedselaanbod.

(wittevlieg waargenomen in het gewas)
- Introduceer in2tot 4 introducties minimum 0,5 -l Macrolophuslm2.
- Introduceer in wittevlieghaarden 5 tot 10 Macrolophuslm2.

r Opmerking:

I
r
I

- Introduceer Macrolophus altijd in het gewas, maak hierbij gebruik van de Bio-Box.
- Maak per verpakking maximum 5 - 10 introductiepunten.

Alternatief voedselaanbod voor Macrolophus.
Wekelijks uitzetten gedurende 2 tot 4 weken ¿urn een dosis van l0 à 20 gram/ha.
Introduceer Nutrimac altijd in het gewas op een beschutte plaats op het blad.
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BToT,ocISCHE BESTRIJDING vAN SPINT

I
I

Voor het gebruik in tomaat is er een speciaal gekweekte stam in het pakket.
Zodra I " spinthaard wordt gevonden, introduceer zo snel mogelijk minimum 100 - 200 rooflnij tenlplant in en rondom de haar-

I
r
I

Minimum na éénweek herhalen.
V/ekelijks spinthaarden controleren en bijzetten indien nodig.

I
r
I

Ter onde¡steuning van Phytoseiulus bij spintaantasting.
Pleksgewijs I pot (250 shrks) gedurende 4 - 6 weken.
Opmerking: De galmuggen hebben een goed zoekvermogen, maar kun¡en door veelvuldig gebruik van de zwavelverdamper

den.

Opmerking: Spuit de spinthaarden enkele keren per week nat met ruim water, de vochtige omstandigheden die hierdoor worden
gecreëerd helpen bij een snellere opbouw van het aantal roofmijten in het ge\ilas.

gedesoriënteerd raken.

Bror,ocrscuE

I
I
r
r

BESTRTJDTNG

vAN BLADLUTs

Preventief: Introduceer 0,1 - 0,2 Aphidoleteslm2lweek.
CuratieÎ Wanneer er bladluis in het gewas is waargenomen, introduceer 0,5 - | Aphidoleteslm'lweek.
Open de fles en plaats deze onder de bladluishaard, ofstrooi Aphidoletes, in hoopjes, op een vochtige ondergrond.
Opmerking: De galmuggen hebben een goed zoekvermogen,maar kunnen door veelvuldig gebruik van de zwavelverdamper
gedesoriënteerd raken.

I
r

Introduceer wanneer de eerste bladluizen in het gewas zljnwaargenomen 0,1 - 0,25 Aphidius ervilm2lweek tot een evenwicht
is bereikt.
Introduceer de sluipwespen onderin het gewas, bij voorkeur in de buurt van de bladluishaarden.
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BToT,oCISCHE BESTRIJDING vAN MINEERVLIEG

I
I
I

Introduceer bij het zien van de eerste mineergangen minimum 0,25 Dacnusa I Diglyphus (90 % - l0 %o) m2 per week, tot een
evenwicht is bereikt.
Bij toenemende aantasting van mineervlieg 100 % Diglypåas introduceren in een dosering van minimum 0,1 Diglyphuslm2l
week gedurende minimum 3 weken of tot er voldoende parasitering aanwezig is.
Opmerking:Laattijdíg,viaeenbladmonster,hetpercentagegeparasiteerdelarvenbepalen.Deze
2a180â90 %omoetenbedragen
om voldoende bestrijding te hebben.

Bror,ocrscHn

I
I

BESTRTJDTNG

vAÌ\ RUpsEN

Ter waarneming van de eerste motten in de kas.
Hang minimum 2 Ãttract@ feromoonvallen per ha op; in de Belgische en Nederlandse kas zijn we het meest geihteresseerd in
de waameming van Chrysodeixis chalcites (Turkse mot), Cacoecimorpha pronubana (Anjerbladroller), Lacanobia oleracea

(Groente-uil) en Spodoptera exigua (Floridamot).

4 Hang de Attract@ feromoonvallen minimum 50 m van elkaar om menging van feromonen te voorkomen.
d Vervang de feromooncapsules tijdig (1 maal per 4 weken).

BE 0s0ô17

de toelating van bepaalde gewasbeschemingsmiddelen,
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