Isonet T
®

EEN NIEUW WAPEN IN DE STRIJD TEGEN TUTA ABSOLUTA

VOORDELEN VAN
ISONET® T
• Veilig voor hommels en
nuttige insecten
• Kan gecombineerd worden
met biologische en chemische
bestrijdingsmiddelen
• Toegestaan in de bioteelt
• Geen MRL
• Geen wachttijd voor de oogst
• Komt in aanmerking voor
GMO-steun

WAT IS ISONET® T?
Isonet T is een seksueel verwarringsferomoon voor
Tuta absoluta. De dispensers bestaan uit twee
parallelle polymeer buizen waarvan er één gevuld
is met 60 mg van het Tuta absoluta feromoon
(E,Z,Z),- 3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z),3,8-tetradecadien-1-yl acetate en de andere een
aluminiumdraad bevat om de dispenser makkelijk te
kunnen bevestigen, bijvoorbeeld aan de plantenclip.

TECHNISCHE INFO
Gewassen: tomaat, paprika en aubergine onder
bescherming
Dosis: 800-1000 dispensers/ha
Werkingsduur: deze is afhankelijk van de temperatuur
en luchtbewegingen in de kas. Gemiddeld kan er
uitgegaan worden van een werkingsduur van 110120 dagen in de lente/zomer en 150-160 dagen in de
herfst/winter.

Waarschuwing
H315 veroorzaakt huidirritatie
H410 zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.

HOE WERKT
SEKSUELE VERWARRING?
Seksuele verwarring is gebaseerd op feromonen,
dit zijn chemische stoffen die uitgezonden worden
door vrouwelijke insecten om de mannetjes vanop
grote afstand te lokken om te paren. Wanneer
je dispensers gaat laden met een hoge dosis
van het vrouwelijke feromoon, overtreffen deze
het natuurlijke feromoon uitgescheiden door de
vrouwtjes waardoor de mannetjes er niet meer
in slagen de vrouwtjes te lokaliseren. Hierdoor
kan er geen paring plaatsvinden of wordt deze
vertraagd. Zodoende kan je de volgende generatie
verminderen en de schade in je gewas terugdringen.

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET
GEBRUIK VAN ISONET® T
• Isonet-T moet onderdeel zijn van IPM-programma.
• Breng de dispensers een paar dagen voor het
planten van de tomaten aan door ze voorzichtig
(niet te strak) rond bijvoorbeeld de steundraden,
stengelsteunen of clips te draaien.
• De dispensers moeten verticaal opgehangen
worden op 1 tot 1.5 m van de grond.
• Verdeel de dispensers gelijkmatig over de kas en
breng extra dispensers aan langs de randen en
aan het begin en eind van elke rij.
• Het is belangrijk om te starten met een lage
Tuta-druk (check jonge plantjes die van de plantenkwekerij komen en spuit indien nodig een
insecticide om de plaagdruk te verminderen)
• Vernietig de resten van eerdere en huidige teeltcycli evenals nachtschade onkruid dat binnen en
buiten de kassen groeit.
• Controleer wekelijks de plaagdruk op bladeren
en vruchten en voer indien nodig een insecticidebehandeling uit. Doe dit altijd in vooroverleg met uw adviseur.
• Hang minimum 2 monitoringvallen per ha op
een hoogte van 0.5-1 m en controleer deze elke
2-3 dagen.

Verpakkingseenheid: 100 dispensers
Toelatingsnummer: 10853 P/B
Toelatingshouder: CBC (Europe) S.r.l.
Isonet® is een geregistreerd handelsmerk van Shinetsu Chemical Co.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de 		
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór
het gebruik eerst het etiket en de productinformatie
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