TECHNISCHE FICHE ARTEMACTM

ONDERSTEUNEND PRODUCT: VOEDINGSSUPPLEMENT
Artemac is een alternatieve voedselbron, gebaseerd op de cysten van de Artemia pekelgarnaal, ter
ondersteuning van de biologische bestrijding.
DOEL
Artemac wordt gebruikt voor roofwantsen:
• Macrolophus-System (Macrolophus pygmaeus) en
Nesidiocoris-System (Nesidiocoris tenuis)
• Geschikt voor zowel volwassen insecten als nimfen
• Bevordert de ontwikkeling van een populatie
• Te gebruiken in periodes met onvoldoende aanwezigheid van prooi

GEWASSEN
Artemac wordt aangebracht na gebruik van de rijke voedselbron Nutrimac (-Plus) (gebaseerd op de eitjes van
de meelmot) bij de introductie van roofwantsen in groentegewassen (e.g. tomaat, aubergine).
VOORDELEN
Het gebruik van Artemac, na het stimulerende effect van Nutrimac (-Plus), heeft vele voordelen:
• Een betaalbare oplossing voor gebruik in open veld
• Meer nakomelingen in de roofwantspopulatie
• Versterkt de verspreiding en het behoud van de populatie in het gewas
• Introductie mogelijk op zowel natte als droge planten
EFFICIËNTIE

Verspreiding van de Macrolophus-populatie
in het gewas
(toepassing Artemac in open veld)
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TECHNISCHE FICHE ARTEMACTM

PRODUCT
Verpakkingsspecificaties
Verpakkingsgrootte

Afsluiting

1.000 ml plastieke fles

Strooideksel

Verpakkingsinhoud
500 g gedecapsuleerde cysten

Opslag en behandeling
Houdbaarheid		

Opslag

1 jaar op 8-25°C
(46 - 77°F)

Bewaar op een droge plaats uit de zon
Voor gebruik: laat acclimatiseren met
gesloten deksel

GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassing
De standaardstrategie bestaat uit volgende stappen:
• Gebruik eerst Nutrimac (- Plus) op de uitzetplaatsen van de roofwantsen Macrolophus-System of
Nesidiocoris-System, gedurende 4 tot 6 weken
• Gebruik daarna wekelijks Artemac in open veld om een betere verspreiding van de populatie in het
gewas te bekomen
Dosering
Modus
Volvelds

Dosering		
500 g / ha / toepassing

Interval
7 dagen

Frequentie
6 - 10 x

Methode
Uitstrooien
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