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1. Nezapar 
 (Trissolcus basalis)

Hoe ziet Trissolcus basalis eruit?
Volwassen exemplaren zijn zwarte sluipwespen van ongeveer 1-3 mm lang met naar beneden gebogen  
antennes en een afgeplat achterlijf. De vleugels reiken tot voorbij het achterlijf, de poten en antennes zijn  
bruin. De larven ontwikkelen zich en verpoppen zich in gastheereieren.

Wat is het werkingsmechanisme en de levenscyclus van Trissolcus basalis?
Volwassen vrouwtjes van Trissolcus basalis leggen een ei in een gastheerei. De larven ontwikkelen zich in  
het gastheerei. Na verpopping komt de volwassen sluipwesp uit het gastheerei door een gat in het deksel  
van het stinkwantsei te maken.

Bestrijdt Trissolcus basalis alle stinkwantsen?  
Nee, Trissolcus basalis bestrijdt alleen de Zuidelijke groene stinkwants Nezara viridula.

Kunnen pesticiden (in)directe effecten hebben op Trissolcus basalis? 
Pesticiden kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. We onderzoeken momenteel  
bijwerkingen van belangrijke pesticiden en zullen de database met bijwerkingen zodoende bijwerken. 

Als ik een eipakket vind, hoe weet ik dan of er Trissolcus of Nezara is uitgekomen? 
Controleer de randen van de eieren (met een loep). Als ze een mooie ronde rand hebben,  
is er Nezara uitgekomen. Als ze gekarteld zijn was het Trissolcus.

Ik gebruik Nezapar en merk een toename van schade door wantsen.  
Wat kan de oorzaak zijn? 
Controleer de aanwezigheid van andere wantsen zoals Halyomorpha halys of Lygus spp.  
Nezapar is niet werkzaam tegen Halyomorpha halys.
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2. Toepassing 
Wanneer moet ik beginnen met de introductie van Nezapar? 
Zo vroeg mogelijk als het gewas is geplant en de buitentemperatuur boven de 15 °C ligt.  
Wacht niet met het introduceren van Nezapar totdat de eerste Nezara is gevonden.

Wat is de leadtime voor Nezapar? (de tijd tussen bestellen en levering)
De leadtime is 5 weken, dus scouten tijdens het seizoen en snel handelen als de Nezapar druk  
toeneemt is essentieel.

Hoe moet ik scouten? 
Zoek naar meerdere (parende) volwassen exemplaren van Trissolcus op één plant of naar vers  
gelegde eipakketten. Alleen de eieren worden geparasiteerd.

Hoe introduceer ik de poppen in het gewas?
Open de fles en strooi de poppen handmatig in Diboxen; een minimum van 100 Diboxen/ha wordt aanbevolen. 
Plaats de Diboxen op ooghoogte of in het midden van de plant en verdeel ze gelijkmatig in de kas. Na het 
uitkomen zullen de volwassenen rond het uitzetpunt gaan zoeken naar Nezara eieren. Monitor de Diboxen  
op mieren en muizen die het uitkomen van de volwassen Trissolcus basalis kunnen verstoren.

Wat is een Dibox? 
Een Dibox is een kartonnen doosje van 4x4 cm met een haak waarmee hij in een plant kan worden  
opgehangen en waarin Nezapar kan worden uitgezet. Hang de Dibox zodanig op dat ze beschermd zijn  
tegen water. Het is mogelijk om de Dibox te hergebruiken.

Wat moet ik doen met spinnenwebben bovenop de Dibox?
Monitor en verwijder spinnenwebben voortdurend.
 
Hoeveel poppen heb ik nodig per m²?
De dosering van Nezapar is afhankelijk van klimaat, gewas en plaagdruk van de stinkwants en moet  
altijd worden aangepast aan de specifieke situatie. Begin preventief 3 weken voordat de eerste  
stinkwantsen worden verwacht.
 
Introducties
preventief: 10.000 wespen/ha = 2 flesjes (1 sluipwesp/m²/week)
licht curatief: 30.000 wespen/ha = 6 flesjes (3 sluipwespen/m²/week)
zwaar curatief: 60.000 wespen/ha = 12 flesjes (6 sluipwespen/m²/week)
haardbestrijding: 100.000 wespen/ha = 20 flesjes (10 sluipwespen/m²/week gedurende minstens 3-4 weken)

Het uitzetten moet gedurende het hele seizoen  wekelijks worden herhaald, of tot de bestrijding is bereikt.  
Raadpleeg een Koppert-adviseur of een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de  
beste strategie voor uw situatie.

Is het mogelijk om een langere interval dan 1 week na introductie te hanteren?  
Nee, vermijd te allen tijde de ontwikkeling van Nezara.

Wanneer moet ik de dosering verhogen? 
Wanneer u 1 volwassene of nimf van Nezara per ha per week waarneemt.



3.  Verpakking 
Hoeveel sluipwespen zitten er in een verpakking? 
Een kartonnen koker van 90 ml bevat 5.000 poppen.

Ik zie enkele dode wespen in de koker. Is dit een indicatie van slechte kwaliteit? 
Deze zijn een overblijfsel van het kweekproces en worden niet meegeteld bij het aantal wespen  
dat u introduceert. Het is een eigenschap van dit product. 

4.  Behandeling  
  en opslag 

Wanneer kan ik het product het beste gebruiken? 
Het wordt aanbevolen om het product direct na ontvangst te gebruiken.

Kan ik het product bewaren? 
Indien nodig kan het product 1-2 dagen na ontvangst worden bewaard.

Hoe bewaar ik het product? 
Bewaar Nezapar in het donker bij een temperatuur van 8-10°C.

Kan ik Nezapar ook op de matten uitzetten? 
Ja dat kan, maar alleen als ze op goten liggen, niet op de grond.

Is Nezapar voldoende voor 100% bestrijding? 
Nee, handmatig doden wordt nog steeds aanbevolen, evenals het gebruik van selectieve  
compatibele chemische bestrijdingsmiddelen op haarden.



5.  Target
  (Trissolcus basalis)

Wat is het uiterlijk en de levenscyclus van Nezara viridula?
www.koppert.nl/uitdagingen/bestrijding/wantsen/zuidelijke-groene-schildwants
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Waarom is scouting voor Nezara essentieel? 
Om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid Nezapar wordt ingebracht om de ontwikkeling  
van Nezara bij te houden. Pas de dosering van Nezapar daarop aan.

Hoe herken ik het verschil tussen Nezara viridula en Halyomorpha halys?

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Derde nimfenstadiumEerste nimfenstadiumEieren

Adult (links vrouwtje, rechts mannetje)Vijfde nimfenstadiumVierde nimfenstadium

AdultNimfEieren

Disclaimer
De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen) 
zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die in uw land en gewas zijn toegestaan. 
Controleer de lokale registratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies indien het product  
langer dan aanbevolen en/of onder onjuiste omstandigheden wordt bewaard.
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