LOOKING
FOR TROUBLE?

Aphiscout
www.koppert.nl/aphiscout

www.koppert.com/aphiscout

Als het over gewasbescherming gaat, wil je als
teler het probleem zo snel mogelijk opgelost zien.
Helemaal als een snel uitbreidend leger bladluizen
terrein wint in het gewas. Want ondanks veelvuldig scouten is een beginnende luisaantasting eenvoudig over het hoofd gezien. Met Aphiscout vind
je de vonk voor hij overslaat.

Stuur de verkenners vooruit
Maak kennis met Praon volucre, Aphidius colemani,
Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis en Ephedrus
cerasicola. Samen vormen zij Aphiscout, een topeenheid van vijf verschillende sluipwespen, elk met
hun eigen expertise. Het kwintet detecteert en
parasiteert de meest voorkomende soorten bladluis
nog voordat het menselijk oog ze ontdekt heeft.
Wie is de beste?
Aan de geparasiteerde bladluis is te zien welke
soort uw gewas bedreigt. Dat maakt meteen duidelijk welke sluipwesp de beste bestrijder voor de
klus is en massaal ingezet kan worden op de juiste
plek voor een effectieve bestrijding. Zo zorgt
Aphiscout voor grip op de situatie. Omdat de
sluipwespen elk hun eigen voorkeur hebben,
is bovendien de eerste bestrijding van de meest
voorkomende bladluissoorten in uw gewas
gewaarborgd.

Aphiscout
finds it
Een topteam
De sluipwespen van Aphiscout worden niet
zomaar in stelling gebracht. Alleen een topselectie komt door de ballotage. Bovendien zijn de
bestrijders maximaal voorbereid door de NectarPad aan de kokervormige verpakking toe te
voegen. De NectarPad voorziet de net uitgekomen sluipwespen van suikerwater.
Zo kunnen ze vol energie aan de slag.
Simpel en ingenieus
Behalve de NectarPad maakt ook het ophangsysteem de verpakking uniek en eenvoudig in
het gewas te plaatsen. Doordat het label uit twee
lagen bestaat, kan het buitenste gedeelte om

bijvoorbeeld draad of plantstengel geplakt
worden. Meer is er niet voor nodig. Aphiscout
is volvelds in te zetten,
gedurende enkele weken
achter elkaar, afhankelijk
van plaagdruk, klimaatomstandigheden en gevoeligheid van het gewas.

Blijf aan de leiding door de touwtjes uit handen
te geven
Aphiscout biedt de perfecte basisbestrijding tegen
bladluis, met de focus op zacht fruit. Het voorkomt dat een plaag vroegtijdig uit de hand loopt
en geeft u betrouwbare informatie over de juiste
inzetstrategie bij de eerste tekenen van een
bladluizenplaag. Laat Aphiscout op zoek gaan
naar de problemen en u blijft aan zet!
Meer weten?
Voor meer informatie over Aphiscout en het
gebruik ervan in uw gewas, kunt u terecht bij
Koppert Biological Systems, (tel. 010-5140444 /
info@koppert.nl) of bij een van onze distributeurs.

Kijk op www.koppert.nl voor de contactgegevens
van een distributeur bij u in de buurt.

