TECHNISCHE FICHE

Bug-Scan® Roll
Bug-Scan® Roll Mini
Bug-Scan® Roll Midi
Bug-Scan® Ribbon

Gele of blauwe vangstroken op een rol voor het massaal wegvangen van insecten.
Tijdens het seizoen kan het gebeuren dat men in bepaalde perioden een massale
invlieg krijgt van schadelijke insecten. Hierdoor kan het biologische evenwicht
ernstig uit balans geraken. Door toepassing van deze vangstroken kan men vele
vliegende insecten wegvangen.

Wat?
Bug-Scan Roll, Bug-Scan Roll Mini, Bug-Scan Roll Midi en
Bug-Scan Ribbon wil eigenlijk zeggen: vangstroken op een
rol. De rol bestaat evenals de gewone Bug-Scan vangplaten
uit gele of blauwe recycleerbare plastic, aan beide zijden van
een kleefstof voorzien.
De kleefstof is niet-toxisch, waterafstotend en droogt niet uit
onder warme omstandigheden.
De speciaal geselecteerde kleur is erg attractief voor de meeste
vliegende plaaginsecten. Hierdoor gaan ze graag landen op het
plastic, vervolgens blijven ze kleven en uiteindelijk sterven
ze.
Er zijn verschillende soorten vangrollen:
1. Bug-Scan Roll: is 100 m lang en 30 cm breed. In de
breedte is er aan beide zijden nog een tweetal cm zonder
lijm, wat handig is bij de plaatsing. Ook is er aan het begin
van elke rol een klein, niet klevend gedeelte om afrollen te
vergemakkelijken (dit kan later eventueel afgesneden worden).
2. Bug-Scan Roll Midi: is 100 m lang en 15 cm breed, enkel
verkrijgbaar in geel.
3. Bug-Scan Roll Mini: is 100 m lang en 10 cm breed. Verder
is deze rol wat eigenschappen betreft gelijk aan de Bug-Scan
Roll.
4. Bug-Scan Ribbon: is 100 m lang en 5 cm breed. Deze
smalle vangrol werd speciaal ontwikkeld voor teelten waarin
lichtopbrengst heel belangrijk is.

Beschermde teelten
Deze vangrollen vinden hun toepassing vooral in beschermde
teelten om daar schadelijke insecten massaal weg te vangen.
Op plaatsen waar weinig opwaaiend zand en stof voorkomt,
kan men ze ook in openlucht gebruiken.

Verschillende toepassingen:
1. Het wegvangen van binnenvliegende insecten langs ramen
en/of deuren:
==> Plaats de vangrollen niet te ver verwijderd van deze
plaatsen zodat binnenvliegende insecten onmiddellijk
worden aangetrokken en weggevangen.
(Let wel op dat men de rollen niet te dicht bij ramen en
deuren plaatst. De kans bestaat dat men dan insecten van
buiten naar binnen gaat lokken!)
2. Het wegvangen van schadelijke insecten die zich op het
gewas bevinden:
==> Plaats de vangrollen zo kort mogelijk bij de top van het
gewas. Wanneer men in het gewas werkt, zullen insecten
opvliegen en tegen de rol kleven.
(Let wel op! Men kan op deze manier ook nuttige insecten
wegvangen, blijf dus minimaal 20 cm boven het gewas!).
Let er steeds op dat de vangrollen niet hinderen voor latere
werkzaamheden of personeel. Het is niet de bedoeling om de
rollen regelmatig te gaan verplaatsen.

Goed om weten
*

Kleefstof van de rol, die na plaatsing aan de handen blijft
kleven, kan eenvoudig met zeep verwijderd worden.

*

In koude omstandigheden is plaatsing minder gemakkelijk. Het is verstandig om de rollen te bewaren bij kamertemperatuur. De rollen zullen dan later soepel kunnen
worden afgerold.

*

Bij gebruik van biologische bestrijding in beschermde
teelten, kan het gebeuren dat men in bepaalde perioden een
massale invlieg krijgt van insecten waardoor het aanwezige
evenwicht ernstig kan verstoord worden. Door toepassing
van Bug-Scan Roll, Bug-Scan Roll Mini, Bug-Scan
Roll Midi of Bug-Scan Ribbon kan men dit grotendeels
oplossen.
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Referenties
Bug-Scan Roll geel (30cm x 100m)
Bug-Scan Roll blauw (30cm x 100m)
Bug-Scan Roll mini geel (10cm x 100m)
Bug-Scan Roll mini blauw (10cm x 100m)
Bug-Scan Ribbon geel (5cm x 100m)
Bug-Scan Ribbon blauw (5cm x 100m)
Bug-Scan Roll Midi geel (15cm x 100m)
Bug-Scan® is een gedeponeerd handelsmerk.

Biobest waarborgt de kwaliteit van zijn producten. Omdat door Biobest geen controle over het gebruik van het product kan uitgeoefend worden, aanvaardt Biobest geen aansprakelijkheid voor minder goede werking of schade die direct
of indirect ontstaat uit gebruik, vervoer of opslag.
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