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BUG-SCAN SMART

Wat is Bug-Scan Smart?
-

TECHNISCHE FICHE

-

Vangplaten voor het monitoren van vliegende plaaginsecten, met aan beide
zijden waterbestendige, niet-toxische lijm
Gemaakt van duurzaam recycleerbaar plastic, wat een lange levensduur
garandeert
Voorzien van een raster, om het tellen van de gevangen insecten te
vergemakkelijken
Beschikbaar in geel en blauw
Door het kniksysteem, zijn de platen gemakkelijk te verdelen in 8 kleinere stukjes
van 10 cm x 12,5 cm, zonder dat je lijm op je handen of kledij krijgt

Werking
-

Insecten worden aangetrokken door de specifieke kleur en raken dan vast in de
natte lijm
Het tijdig plaatsen van de vangplaten zorgt voor een makkelijke en snelle
detectie van de plaag
Regelmatige inspectie (1-2 keer/week) helpt het monitoren van de evolutie van
de plaagpopulaties in het gewas

Productspecificaties
Product

Afmeting

Inhoud

Bug-Scan Smart Yellow

20 vangplaten
25 cm x 40 cm

10 houten stokjes

Bug-Scan Smart Blue

Plagen
Monitoren van vliegende
plaaginsecten zoals:
Wittevlieg
Gevleugelde bladluizen
Varenrouwmug
Oevervlieg
Mineervlieg
Trips

20 ophangdraadjes

Bewaring
Bewaar op kamertemperatuur (10-25 °C).

Dosis
Gebruik
Preventief
Curatief

Dosering

Tellen

Vervang

Inspecteer 1-2 keer
per week

Wanneer
verzadigd
met
vuil of gevangen
insecten

1-2 vangplaten/m²
1 vangplaat/plant

Teelten
In alle beschermde teelten:
Groenteteelt
Sierteelt
Zachtfruit
Boomkwekerijen

Gebruiksinstructies
Wanneer aanbrengen
-

Gebruik Bug-Scan Smart van zodra de planten in potten of trays in de serre
worden geplaatst

Hoe aanbrengen
-

-

Vouw en breek de vangplaat in kleinere stukjes
Elk stukje heeft twee gaatjes aan de zijkant. Duw het bevestigingsstokje door de
twee gaatjes en plaats het vlaggetje in de grond, direct naast de plant. De
stukjes kunnen ook worden opgehangen aan bevestigingsdraadjes
Pas de hoogte aan

Condities bij het aanbrengen
-

De langhoudende lijm is niet giftig, droogt niet uit door de warmte en is
waterbestendig
De kwaliteit en efficiëntie van Bug-Scan Smart wordt niet beïnvloed door
temperatuur, luchtvochtigheid of uv-licht
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Disclaimer: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op een veilige manier. Gelieve vóór gebruik het etiket en de productinformatie aandachtig te lezen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om mogelijke schade aan mens en milieu te voorkomen.

