Door het wegvallen van heel wat klassieke bestrijdingsmiddelen is de kersenvlieg aan een sterke opmars
begonnen, tot grote ergernis van elke kersenliefhebber. De
ene soort is al gevoeliger dan de andere en ook de graad
van aantasting kan sterk verschillen van streek tot streek.
Door het ophangen van het feromoon/lokstof DCM RhagoPheromone®, in combinatie met de DCM Yellow-Trap, een
gele lijmval, kunt u een aankomende plaag sterk in de gaten
houden. Let wel dat ook andere insecten zoals bladluizen
aangetrokken worden door de gele kleur van de plaat.

tot het opruimen van larven en overwinterende poppen.
Wanneer er niet wordt ingegrepen kan jaar na jaar de populatie
toenemen om uiteindelijk te stranden op een jaar dat geen
enkele kers nog eetbaar is. Naast de lokstof DCM RhagoPheromone® draagt ook de gele kleur van de DCM YellowTrap bij tot het aantrekken van de volwassen kersenvlieg.
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De vlieg legt eitjes op de jonge kleurende vruchten. De
kleine maden die daaruit komen vreten zich een weg in het
vruchtvlees. De volgroeide larve vreet zich opnieuw een
weg naar buiten en laat zich op de grond vallen om daar te
verpoppen.

Plaag:Kersenvlieg (Rhagoletis cerasi)
Monitoring: volwassen vlieg
vlieg: max 0,5 cm lang, komt voor op zure en zoete kers

RHAGO-PHEROMONE
Feromoon /lokstof
kersenvlieg

typische zwarte tekening, met op de rugzijde van het
borststuk een opvallende oranjegele vlek en drie dikke
dwarslijnen waarvan de uiterste doorloopt langs de
vleugelrand

Schade : larve/made
witte typische made waarbij kop en staart moeilijk te
onderscheiden zijn
aangetaste vruchten vertonen een
boorgaatje
bij zware aantasting kan bijna elke
kers aangestoken zijn!
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Toepassing
Installeer eerst een DCM Yellow-Trap onder in de kruin
van uw aangetaste kersen- of kriekenboom. Plaats deze
zo dat ze makkelijk bereikbaar is voor latere controle en
het vervangen van de dispenser of de lijmplaat.
Plaats vervolgens centraal op de lijmplaat 1 dispenser
(witte, ronde schijf) van DCM Rhago-Pheromone®. Let op
dat u niet met uw vingers aan de dispenser komt. Door de
minste aanraking hangt er feromoon/lokstof aan handen
of vingers en kan u onbewust op alle later aangeraakte
materialen een geurspoor achterlaten. Scheur daarom
het zakje open en schud er één dispenser uit. Hersluit de
verpakking en bewaar het tweede feromoon/lokstof voor
later op het seizoen of voor het volgende jaar.
Het feromoon is 6 - 8 weken werkzaam, vervang het dus
tijdig.
Aangezien de kersenvlieg ook sterk door kleur wordt
aangetrokken, kunnen meerdere lijmplaten onder in
de kruin, zonder lokstof, ook bijdragen tot een grotere
vangst en dus een betere beheersing.

Bewaring
Het resterende feromoondispensertje kan u bewaren
in de diepvries of in de koelkast. In de diepvries zijn de
feromonen tot 2 jaar na productiedatum houdbaar en in
de koelkast 1 jaar. Let wel dat u het zakje goed sluit zodat
het feromoon niet kan verdampen!

Zichtbaar effect
Controleer de val iedere 2 dagen en vernieuw de lijmplaat
wanneer deze vol zit met kersenvlieg en/of andere insecten.

Hoe bestellen
Ga naar
www.dcm-info.com/prepaid
Gebruik de unieke bestelcode om uw bestelling te plaatsen en vul alle gevraagde info in. Uw unieke code vindt u
op de voorkant van deze gebruiksaanwijzing.
Uw bestelling kan in uw tuincentrum afgehaald of tegen
een kleine meerprijs thuis geleverd worden, op de door u
gekozen datum.
Gooi deze gebruiksaanwijzing zeker niet weg. Ze bevat
immers nuttige info voor het uitzetten van de beestjes.

Aandachtspunten
Hang het feromoon na ontvangst zo snel mogelijk op of
bewaar het op gepaste wijze. Het betreft hier immers
feromonen die slechts beperkt houdbaar zijn bij kamertemperatuur.
U dient uw bestelling op de gekozen datum (zoals vermeld op uw bestelbevestiging) af te halen of in ontvangst
te nemen. Indien de bestelling niet tijdig wordt opgehaald, kan het tuincentrum niet verantwoordelijk worden
gesteld voor een eventuele afname van de kwaliteit van
het product. Als koper bent u verantwoordelijk vanaf
ontvangst van uw bestelling thuis of in het tuincentrum.
Volg voor een correcte toepassing en bewaring nauwgezet de vermelde instructies in de bijsluiter op.

Wij wensen jullie alvast veel succes ...
en laat nu de natuur haar werk maar doen!

Levenscyclus

Hartelijk dank voor de aankoop van
één van onze Naturapy®-producten,
producten voor en door de natuur!
unieke code

Er komt slechts één generatie
voor per jaar en de larven die
zich op de grond laten vallen
om te verpoppen kunnen
uitzonderlijk tot drie jaar in de
grond overleven als pop! Het
uitzetten van kippen onder
een kersenboom kan bijdragen

Voir au verso pour la version francophone

code unique

