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Wat is GNATROL® SC

GNATROL® SC

-

Gnatrol® SC bestrijdt de larven van rouwmuggen/sciaravliegen in
sierplanten (onder bescherming).

-

Gnatrol® SC bevat sporen en eiwitkristallen van de bacterie Bacillus
thuringiensis subsp. israelensis stam AM65-52.

TECHNISCHE FICHE

Formulering
Werkzame stof

Stam

Bacillus thuringiensis
subsp. Israeliensis
(serotype H-14)

AM65-52

Concentratie
123 g/l
ITU/mg)

(1200

Formulering
SC

Werkingsmechanisme
Plagen
-

Rouwmuggen/Sciaravliegen
(Bradysia sp.)

Gewassen
-

-

De eiwitkristallen worden door de larven opgenomen met het
voedsel en in de darm geactiveerd door de pH van het darmstelsel
en de enzymen.

-

De eiwitten binden aan specifieke receptoren van de darmwand
en blokkeren de ionenuitwisseling. Dit vernietigt de darmcel en
uiteindelijk de darmwand.

-

De larven stoppen met eten onmiddellijk na inname van het middel
en sterven ongeveer 24 uur later.

Sierplanten (onder bescherming)

Registratienummer
België: 11128P/B

Gebruik
Bereiding tank mix

Toepassing
Grondbehandeling door spuiten/ aangieten of een
druppelbehandeling.

-

Gebruik op het larvale stadium. Larven zijn niet zichtbaar omdat ze
rond de plantenwortels aanwezig zijn. De jongere stadia van de
larven zijn gevoeliger dan de oudere.

-

Toepassen op alle groeistadia. Behandeling van de grond of
groeimedia is bijzonder belangrijk bij het verplanten van zaailingen
in de plantenkwekerij. In geval van spuiten alleen toepassen vóór
de bloei.

-

Om een goede bestrijding te bekomen, is het noodzakelijk dat
Gnatrol® SC met voldoende water wordt toegepast. Het middel
toepassen in ruim 0,5 – 2,0 liter water per m² (5.000 – 20.000 liter
water per ha).

-

Voor optimale resultaten moet de temperatuur hoger zijn dan 15°C.

-

Gnatrol® SC niet combineren met koper en/of chloor bevattende
fungiciden en bemesting. Chlorine levels onder 100ppm zijn geen
probleem.
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Gebruik
Advies
-

Kan toegepast worden in een strategie in combinatie met vangplaten (Bug-scan® Yellow), nematoden
(Steinernema-System) en bodemroofmijten (Hypoaspis-System).

-

Tijdens de opkweek is de standaard toepassingshoeveelheid 10 ml Gnatrol®/m2 (1 à 2 toepassingen).

-

Wanneer ze samen worden gebruikt, is het belangrijk om de Steinernema-nematoden te mengen met een
verdunde eindoplossing van Gnatrol® en niet met het concentraat (in bvb. Dosatron). Dat is namelijk dodelijk
voor de nematoden.

-

Gnatrol® blijft effectief gedurende 4 tot 5 dagen na toepassing. Voor de beste resultaten raden we aan
Gnatrol® 4 tot 14 dagen na het stekken te gebruiken. Als de teler het middel vroeger toepast, komen de eitjes
van de plaaginsecten uit wanneer Gnatrol® niet langer werkzaam is.

-

Als de rouwmuggenpopulatie toeneemt, raden we bijkomende wekelijkse behandelingen met Gnatrol® aan
om de cyclus te doorbreken (max. 3 toepassingen totaal per teeltcyclus).

-

Gebruik vangplanten om de volwassen populatie rouwmuggen te monitoren.

Dosis en toepassingstijdstip
Teelt

Toepassingsstadium

Sierteelt

Larvale stadium

(onder bescherming)

Dosering

Aantal toepassingen

Interval

100L/ha

1-3

5-7 dagen

(10 ml/m²)

Bij lage druk: 2,5 ml/L water
Bij hoge druk: 5-10 ml/L water

Producteigenschappen
10 L verpakking

Bewaring
Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die
speciaal daarvoor bestemd is. Koel en donker bewaren, geen direct zonlicht. Houdbaarheid, bij bewaring bij
temperaturen lager dan 15 °C en niet in direct zonlicht, in originele verpakking minstens 18 maanden.
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DISCLAIMER
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Léés voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens
en milieu te voorkomen.

