BIOLOCICAL SYSTEMS

Ar,cnuEEN
Voo¡dat wordt gestart met de introductie van natuurlijke vijanden moet zowel de kasruimte als het gewas vrij zijn van schadelijke
residuen.
Bespreek voor ¿urnvang van uw teelt, samen met uw begeleider, een plan van aanpak voor het gehele teeltseizoen,

ScourrNc

EN MoNrroRrNG

Voor de (t¡dige) waameming van vliegende plaaginsecten moeten gele Bug-Scan@ signaalplaten worden gebruikt. Hang tijdens
het opstoken van de kasruimte minimum 2O 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 10 weken van uw teelt de verschillende vliegende plaaginsecten die op de signaalplaten gevangen worden.

OvTC,ING MET NUTTIGE INSECTEN
Volg de gebruiksvoorschriften nauwkeurig op, let hierbij altijd op de icoontjes op de verpakking. Raadpleeg zonodig de hiervoor
bestemde Icon Guide.

Introduceer natutulijke vijanden bij voorkeur vroeg in de morgen.

Bij een eventuele korte bewaring van natuurlijke vijanden dient u rekening te houden met de opgegeven bewaartemperatuur en
de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking vermeld staan.

CrmvrrscHn 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 digiøal beschikbaar is op www.biobest.be.
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Amblyseius-Breeding-System (A.B.S.)
(roofmijt
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- Amhl.,-seius cttcttmet'is

in kweekzakjes)

Introduceer uiterlijk als het gewas aan de draad is (+ 3 vys¡.r na planten of eerder)
Zet minimum 4.000 kweekjes/ha uit (in totaal minimum I miljoenAmblyseius cucumerisllta).
1" teelt: Introduceer minimum I zakle per 5 planten wanneer er geen trips in het gewas is waargenomen. Wanneer er trips in
het gewas is waargenomen moet er minimum I zakje per 3 planten worden geihtroduceerd.
2" en 3" teelt: Introduceer minimum I zakje per 3 planten.
Opmerking:
- Shooi in en om tripshaarden extaAmblyseius cucumerls als strooimateiazl.
- Het gewas moet 100 % vrjj zijn van schadeldke residuen. Neem bij twijfel over de nevenwerking van chemische middelen
contact op met uw begeleider.
Waarschuwing:
De producten, Amblyseius-Breeding-System (ABS) en Amblyseius-Slow-Release-System (ASR) geleverd in kweekzakjes,
bevatten voedingsmijten (þrophagus putrescentiae) en zemelen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een vochtig serreklimaat of bij gebruik van grote hoeveelheden, kunnen deze voedingsmijten in sommige gewassen (zoals komkommer) schade
veroorzaken. Voor gebruik in teelten of variëteiten wa¿r nog geen ervaring is met deze produeten is het aangeraden om eerst
een kleine proeûntroductie te doen ofte overleggen met uw leverancierlBiobestadviseur.

MEffiNE

Orius-System
(rooñvalts)

T Preventief, starten bij de eerste bloei. Introduceer minimum L Orius te verdelen over 2 introducties.
T Orius kan zinvol zijn als er max. 2 teelten per jaar plaatsvinden.
T Bij tripswaameming woeg in de 2e teelt: minimum I Oriuslm2 volvelds.
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Encarsia-System
(sluipwesp - Encars
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Verkrijgbaar als strooisysteem en op kaartjes.
Preventief: Introduceer 1,5 Encarsialm2 per week. (3 weken na het planten)
Curatief: Introduceer nadat er wittevlieg in het gewas is waargenomen, wekelijks min. 3 Encarsialm2 totdat er 80 à 90 %
parasitering aanwezig is.
In haarden 5 - l0 Encarsialm2 per week introduceren tot er een eveilvicht bereikt is.

ÆM

Eretmíx-System
(rnix van Eretmocertrc ercmicus &

r
r

* Encarsia þrmosa (50150) ter bestrijding van kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum).
Curatief: Introduceer vanaf februari gedurende 4 weken minimum 3 - 4 Eretmocerus eremicus * Encarsiaformosalm2 totdat
80 à 90 o/o parasitering aanwezig is.
Een mix van Eretmocerus eremicus
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Introduceer vanaf februari gedwende minimum 4 weken min. 3/m2 uitzetten totdat 80 à90 % parasitering aanwezig is.
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BESTRTJDING

vAN spINT

Verkrijgbaar als strooimateiaal en op bonenblad.
Introduceer minimum 4 Phytoseiulus/m2 zodra de eerste spint wordt w¿utrgenomen. De dosering is aftrankelijk van de mate
van spintaantasting.
In en vooral rondom de haarden: 20 Phytoseiuluslm2
Goed in de werkrichting verspreiden.

Ter ondersteuning van Phytoseiulus blj spintaantasting.
Pleksgewijs I pot (250 stuks) gedurende 4 - 6 weken uitzetten in haarden.
Volvelds 8 potten/ha gednrende 4 - 6 weken.
Opmerking: De galmuggen hebben een goed zoekvermogen, maar kunnen door veelvuldig gebruik van de zwavelverdamper
gedesoriënteerd raken.
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Introduceer Amblyseius califurnicus preventief op plaatsen waar vroeg spint wordt verwacht, minimum 4 stuks/m'z.
Introduceer Amblyseius califurnicus preventief volvelds minimum 2 stuks/mr.
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vAN BLADLUTs

Preventief: Introduceer 0,15 Aphidius colemani/m2 per week.
Curatief: Zodra u bladluis waameemt: introduceer minimum 0,5 Aphidius colemanilm2 per week, gedurende 3 weken, tot er
voldoende parasitering aanwezig is.
Bij voldoende parasitering: Introduceer minimum 0,15 Aphidius colemanilm2lweek als onderhoudsschema.
StrooiAphidius in de bioboxen (+ 25 boxen/ha).
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Preventief: Introduceer 0,1 Ap h i do I e t e s I m2 I w eek
Curatief: Wanneer er bladluis in het gewas is waargenomen, introduceer 0,5 - 1 Aphidoleteslm2lweek
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.
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ZetAphidius ervi uit als aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) of boterbloemluis (Aulacorthum solani) voorkomt.
Introduceer 2 Aphidius/m2 in en rondom de haarden.

I

ZetAphelinus abdominalis uit als aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) of boterbloemluis (Aulacorthum solani) voor-

I

komt.
Introduceer 2 Aphelinuslm' in en rondom de haarden.

I

Zet 50 - 100 Adalia-IawenJm2 doelgericht uit in de onmiddellijke nabijheid van bladluishaarden, ter aanvulling op Aphidius
enAphidoletes.
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vAN MINEERVLTEG

Introduceer bij het zienvan de eerste mineergangen
Voorjaar & najaar: minimum 0,5 Dacnusa I Diglyphus (90 % - 10 %o) m2 per week, tot een evenwicht bereikt is.
Zomer (ofbii hogere aantasting) : I00 % Diglypl¡rzs introduceren in een dosering van minimum 0, I Diglyphuslm2lweek gedurende
minimum 3 weken of tot er voldoende parasitering aanwezig rs.

I

Opmerking:Laattljdig, viaeenbladmonster, hetpercentage geparasiteerde larvenbepalen. Deze zal80 á,90
om voldoende bestrijding te hebben.
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vA¡[ RUpsEN

Hang 2 grote vanglampen per ha boven het gewas, om zoveel mogelijk Duponchelia te vangen.
Hang minimum 2 Attract@ feromoonvallen per ha op; in de Belgische en Nederlandse kas zijn we het meest geihteresseerd in
de waameming van Chrysodeixis chalcites (Turkse mot) enLacanobiq oleracea (Groente-uil).

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

te voorkomen.

I

Voermax.TdagennahetvangenvandeeerstemoteenbespuitinguitmetBacillusthuringiensls. Herhaaldezebespuitingna
7 tot l0 dagen nogmaals.

I

Bij aantasting wekelijks toepassen:

100 gi 100 I

BE 050621

de toelating van b€paalde gewasbeschemingsmiddelen.
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