BIOLOCICAL SYSTEMS

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

wij zijn

van schadelijke

Bespreek voor aanvang van uw 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 sigrraalplaten 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 u\¡/ teelt de verschillende vliegende plaaginsecten die op de signaalplaten gevangen worden.

Ovrc¿,Nc MET NUTTTcE TNSECTEN EN HoMMELS
Volg de gebruiksvoorscbriften nauwkeurig op, lethierbij altijd op de icoontjes op de verpakking. Raadpleeg zonodig de hiervoor
bestemde Icon Guide.
Introduceer natuurlijke vijanden en hommels bij voorkeur woeg in de morgen.

Bij een eventuele ko¡te bewaring van natuurlijke vijanden dient u rekening te houden met de opgegeven bewaartemperatuur

en

de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking vermeld staan.

Crm,vrrsclrn CoRRECTTES
Maak, wanneer een chemische correctie onvermijdelijk is geworden,zoveel mogelijk gebruik van selectieve chemische gervasbeschermingsproducten. 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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Amblyseius-Breeding-System (A.B.S.)
(roofmijt - Amht.y'seitts cuctnteris in kweekzakjes)

I
I
I
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Introducee¡ uiterlijk als het gewas aan de draad is (+ 3 weken na planten of eerder)
Zet minimum 4,000 kweekjes/ha uit (in totaal minimum I miljoenAmblyseius cucumerisftta).
1" teelt: Introduceer minimum I zakleper 5 planten wanneer er geen trips in het gewas is waargenomen. Wanneer er trips in
het gewas is waargenomen moet er minimum I zakle per 3 planten worden geihtroduceerd.
2" en 3'teelt: Introduceer minimum I zakle per 3 planten.
Opmerking:
- Strooi in en om tripshaarden exfraAmblyseius cucumerls als strooimatenaal.
- Het gewas moet 100 % vnj zijn van schadelijke residuen. Neem bij twijfel over de nevenwerking van chemische middelen
contact op met uw begeleider.
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 wa¿r nog geen ervaring is met deze producten is het aangeraden om eerst
een kleine proefintroductie te doen of te overleggen met uw leverancier/Biobestadviseur.
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Amblyseius-Svstem
(roofìnijt
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,lnbl¡,sp¡u5 cucutneris in

I

L-strooibus)

Indien geen kweekmateriaal wordt gebruikt, kanAmblyseius cucumeris worden ingezet als strooimateÅaal (50.000 Amblyseius
cucumeris per liter).
Introduceer minimum 2 x 500.000 Amblyseiuslha op het gewas, met een interval van I à 2 weken.
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 seneklimaat of bij gebruik van grote hoeveelheden, kunnen deze voedingsmijten in sommige gewassen (zoals komkommer) schade
veroorzaken. Voor gebruik in teelten of variëteiten rw¿tar nog geen ervaring is met deze producten is het aangeraden om eerst
een kleine proefintroductie te doen of te overleggen met uw leverancier/Biobestadviseur.
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Am blyseiu s-Breeding-System
(roofinì-jt - Antbly.ssias cucutneris in 5 L-stlooibus)
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Amblyseius cucumeris kan worden ingezet als kweekmateriaal op de pot.
Op elke pot minimum 2,5 cc strooien. Introduceer minimum 750.000 Amblyseiuslha.
Na max. 4 weken laten volgen door een introductie van Amblyseius-Breeding-System.
Waarschuwing:
De producten, Amblyseius-Breeding-System (ABS) en Amblyseius-Slow-Release-System (ASR) geleverd in kweekzakjes,
bevatten voedingsmijten (þrophagus putrescenliae) 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 rw¿ur nog geen ervaring is met deze producten is het aangeraden om eerst
een kleine proefintroductie te doen of te overleggen met uw leverancier/Biobestadviseur.
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r Bij een toenemende tripsaantasting: introduceer Orius in en rondom de tripshaarden.
I Opmerking: Maak per verpakking maximum 5 - l0 introductiepunten.
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25 stuks/m2).

Introduceer minimum 6 Phytoseiuluslm2 zodra de eerste spint wordt waargenomen,
De dosering is aftankelijk van de mate van spintaantasting. úrtroduceer in en rondom de spinthaarden: minimum 20 stuks/
m2.

Opmerking:
- Introduceer Phytoseiulus op een beschutte plaats op het blad, zo'n 15-20 cm onder de gewasdraad.
- Hou tot min. 5 dagen na introductie rekening met het gebruik van zwavelverdampers.

MffiE

Californicus-System

Introduceer Amblyseius caliþrnicus preventief op plaatsen waar vroeg spint wordt verwacht, minimum 4 stuks/m2.
Introduceer Amblyseius coliþmicus preventief volvelds minimum 2 sfuks/m2.
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Feltiella-System
(galrnug - Feltiel[ø nccu'i,sugo)

I
r
r

L0

EHEffiN

is)

(roofinüt - Amblvseius califunicus)
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Orius-System
(roofwants)
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Ter onderslçrrning van Phytoseiuløs bij spintaantasting.
Pleksgewijs 1 pot (250 stuks) gedurende 4 - 6 weken.
Opmerking: De galmuggen hebben een goed zoekvermogen, maar kunnen door veelvuldig gebruik van de zwavelverdamper
gedesoriënteerd raken.
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Aphidius'System
(sluipwesp - Aphidius ct¡lentani\

T Preventief: Intoduceer minimum 0,15 Aphidius coletnanilm2 per week.

ffiffi8

T Curatief: Zodta u bladluis waameemt: introduceer minimum 0,5 Aphidius colemanilm2 per week, tot een evenwicht is bereikt.

T Introduceer bij voldoende parasitering: minimum 0,15 Aphidius colemanilñ per week als onderhoudsschema.
T Opmerking: Wannee¡ hyperparasitering optreedt,kanAphidius colemani worden vervangen door Aphidoletes aphidìmyza.
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T Preventief: Introduceer 0,L -

0,2 Aphidoleteslm2lweek.

T Curatief: Wanneer er bladluis in het gewas is waargenomen, introduceer 0,5 - | Aphidoleteslm2/week.
T Open de fles en plaats deze onder de bladluishaard, of strooi lp hidoletes, in hoopjes, op een vochtige ondergrond.
I Opmerking: De galmuggen hebben een goed zoekvermogen, maar kunnen door veelvuldig gebruik van de zwavelverdamper
gedesoriënteerd raken.
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Introduceer vr'anneer de eerste bladluizen in het gewas zijnwaargenomen 0,1 - 0,25 Aphidius er-vilm2/week tot een evenwicht
is bereikt.
Introduceer de sluipwespen onderin het gewas, bij voorkeur in de buurt van de bladluishaarden.

Zet de Adalia-larven doelgericht uit in de onmiddellijke nabijheid van bladluishaarden.
De uit fe zellen hoeveelheid is sterk aftrankelijk van de infectied¡uk en de grootte van het gewas. Op een bladluizenpopulatie
die over enkele planten verspreid is, is het aangeraden om 200 tot 300 larven uit te zetten. Dagelijks controleren en eventueel
herhalen.
Opmerking: Na levering moeten de larven zo vlug mogelijk uitgezet worden. Het materiaal kan eventueel kort bewaard worden
bij ongeveer 6oC.

Introduceer de eerste kweekjes bij aanvang van de eerste inzetten van nuttige insecten.

T Introduceer mínimum 3-4 kweekjeslha/week tot er minimum 10 kweekjes/haaanwezígzljn.
T Introduceer 1 week na het plaatsen van de eerste kweekjes 0,1 Aphidius colemanilm2 uitzetten bij de kweekjes tot de eerste
geparasiteerde graanluizen worden waargenomen.

T 'Wanneer hyperparasitering optreedt,kanAphidius colemani worden vervangen
T Opmerking: Plaats de graanluiskweekjes in het zonlicht.
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doot Aphidoletes aphidimyza.
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Preventief Introduceer I Encarsiaformosalm2 gedurende min. 3 weken. Bespreek hiema verdere stappen met uw biobege-

I

Curatief: Introduceer nadat er wittevlieg in het gewas is waargenomen, gedurende min. 4 weken minimum 3 Encarsiaformosal
m'ztotdat 80 à 90 oá parasitering aanwezig is.
Opmerking: Hou altijd rekening met de eventuele nevenwerking en geadviseerde wachttijd van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen alvorens u start met de introductie van Encarsia þrmosa.

I

leider.
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Eretmix-System
(mix van Etchnccents erenicus & Encarsiaþrmosa)

I
r

MM

r Encarsia foflnosa (50/50) ter bestrijding van kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum).
Curatief: Introduceer vanaf februari gedurende min. 4 weken minimum 3 Eretmocerus eremicus * Encarsiaformosalm2 totdat
80 à 90 o/o parasitering aanwezig is.
Een mix van Eretmocerus eremicus
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Attract@ feromoonvallen
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Ter waameming van de eerste motten in de kas.
Hang minimum 2 AttracP feromoonvallen per ha op; in de Belgische en Nederlandse kas njnwe het meest gernteresseerd in
de waanremingvan Chrysodeixis chalcites (Turkse mot), Cacoecimorpha pronubøna (Anjerbladroller), Lacanobia oleracea

(Groente-uil) en Spodoptera exigua (Floridamot).

C Hang

de AttracP feromoonvallen minimum 50 m van elkaar om menging van feromonen te voorkomen.
c} Vervang de feromooncapsules tijdig (1 maal per 4 weken).

BE 050620
de belaling van bepaalde gewasbeschemingsmiddelen.

