BIOLOCICAL SYSTEMS

Ar,cnvrEEN
Voordat wordt gestart met de introductie van natuurlijke vijanden moet zowel de kasruimte als het gewas
residuen.

vrij zijnvan schadelijke

Bespreek voor aanvang van u\ry teelt, samen met uw begeleider, een plan van aanpak voor het gehele teeltseizoen.

ScourrNc EN MoNrroRrNG
Voor de (tijdige) waameming 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.

Ovrc¿,wG MET NUTTTcE TNSECTEN
Volg de gebruiksvoorschriften nauwkeurig op, let hierbij altijd op de icoontjes op de verpakking. Raadpleeg zonodig de hiervoor
bestemde Icon Guide.
Introduceer natuurlijke 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.

C

rm,vrrscHr coRREcrrES

Maak, wanneer een chemische correctie onvermijdelijk is geworden, zoveel mogelijk gebruik van selectieve chemische gerù/asbeschermingsproducten. 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 TRIPS
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Zef 2.500 kweekzakjes/ha uit (in totaal minimum 500.000 Amblyseius cucumerislha). Herhaal dit elke 4 weken aflrankelijk
van de aantasting.
In haarden I kweekzakjel2 m2 uitzetfen of wekelijks minimum 100 Amblyseius cucumerislm2 strooien.
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 waar nog geen ervaring is met deze producten is het aangeraden om eerst
een kleine proeflntroductie te doen ofte overleggen met uw leverancier/Biobestadviseur.

Zetkort

na het planten preventief minimum 100 Hypoasp¡slm'zuit om zo het larvale en popstadium van tripsen te bestrijden.
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BESTRTJDTNG

vAt[ wrrrEVLrEG

Verk¡ijgbaar als strooisysteem en op kaartjes.
Preventiet Introduceer 1,5 Encarsialm2 perweek.
Curatief: Introduceer nadat er wittevlieg in het gewas is waargenomen, wekelijks min. 3 Encarsialm2 totdat er 80 à 90
sitering aanwezig is.
In haarden 5 - l0 Encarsialm2 per week introduceren tot er een evenwicht bereikt is.

%o

para-

r

Een mix van Eretmocerus eremicus + Encarsia formosa (50/50) ter bestrijding van kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum).
Curatief: Introduceer vanaf februari gedurende 4 weken minimum 3 - 4 Eretmocerus eremicus-r Encarsiaformosalm2 totdal
80 à 90 o% parasitering aanwezig is.

I

Introduceer vanaf februari gedurende minimum 4 weken mín. 3lm2 uitzetten totdat 80 à 90 % parasitering aanwezig is.
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Wanneer Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) wordt gevonden, direct 5 weken achter elkaar 3 Eretmocerus munduslm2 uitze|ten.

BrolocrscHn
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BEsTRTJDING vAN sprNT

Introduceer minimum 6 Phytoseiuluslmz zodra de eerste spint wordt lwaargenomen. De dosering is aftrankelijk van de mate
van spintaantasting.
In en vooral rondom de haarden:20 Phytoseiuluslm,.
Goed in de werkrichting verspreiden.

Ter ondersteuning van Phytoseiulus bij spintaantasting.
Pleksgewijs I pot (250 stuks) gedurende 4 - 6 weken uitzetten in haarden.
Opmerking: De galmuggen hebben een goed zoekvermogen, maar kururen door veelvuldig gebruik van de zwavelverdamper
gedesoriënteerd raken.

BToT,ocIScHE BESTRIJDING VAN BLADLIJIS
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Preventief: Introduceer 0,1 Aphidius colemanilm2 per week.
Curatiet Zodrau bladluis \¡/aameemt: introduceer minimum 0,5 Aphidius colemanilm2 per week, gedurende 3 weken, tot er
voldoende parasitering aanwezig is.
Strooi Aphidius in de bioboxen(+25 boxen/ha).
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Preventief: Introduceer 0,1 - 0,2 Aphidoleteslm'lweek.
Curatief: Wanneer er bladluis in het gewas is waargenomen, introduceer 0,5 - | Aphidoleteslm2lweek.
Open de fles en plaats deze onder de bladluishaard, of strooi 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 erti uit als aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) of boterbloemluis (Aulacorthum solani) voorkomt.
Introduceer 2 Aphidiuslm' in en rondom dc haarden.

I

Zet Aphelinus abdominalis uít als aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) of boterbloemluis (Aulacorthum solani)

I

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

I

Zet 50 - 100 Adalia-larvenJm2 doelgericht uit in de onmiddellijke nabijheid van bladluishaarden, ter aanvulling op Aphidius
enAphidoletes.

BToT,oCISCHE BESTRIJDING vAN MINEERvLIEG
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Introduceer bij het zienvan de eerste mineergangen
Voorjaar & najaar: minimum 0,25 Dacnusa I Diglyphus (90 % - I0 %o) m2 per week, tot een evenwicht bereikt is.
Zomer (of bij hogere aantasting) : 100 % Diglplzs introduceren in een dosering van minimum 0, I Diglyphuslm'?lweek gedurende
minimum 3 weken of tot er voldoende parasitering aanwezig is.
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Opmerkin g: Laat tijdig, via een bladmonster, het percentage geparasiteerde larven bepalen. Deze zal80 â 90
om voldoende bestrijding te hebben.
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moeten bedragen

vAN RUpsEN

Hang 2 grote vanglampen per ha boven het gewas, om zoveel mogelljk Duponchelia te vangen.
Hang minimum 2 Attract@ feromoonvallen per ha op; in de Belgische en Nederlandse kas zijn we het meest geihteresseerd in
de waarneming 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.
4 Yewang de feromooncapsules tijdig (1 maal per 4 weken).
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Hypoaspis-System
(roofmijt - Hypoaspi.s miles)
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