De MILIEUVRIENDELIJKE
OPLOSSING om
KERSENVLIEG
te BESTRIJDEN
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PROBLEMATIEK
De adulten van kersenvlieg
(Rhagoletis cerasi) leggen
hun eitjes in de vruchten
wanneer deze verkleuren.
Dit resulteert in kersen die
rotten en afvallen.
-> GROTE ECONOMISCHE SCHADE

WAT IS HET ?

HOE TE GEBRUIKEN ?

• Samenstelling:
0,015 g deltametrin / val

• Hang 100 vallen/ha uit bij het
begin van de eerste vlucht van
de kersenvlieg.

• Bufferzone: geen
• Vooroogst interval: 0 dagen
• Verpakking: 20 vallen / doos
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• Plaats de vallen vanaf de
verkleuring van de vroegste
kersenvariëteit.
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De geel gekleurde vallen trekken de
vliegen aan. Wanneer deze in aanraking
komen met het deksel worden ze
afgedood.
➡ Bovenaan is het deksel gecoat met een
extra UV-bestendige Decis op basis van
deltamethrin, die gedurende 4 maanden
de kersenvliegen afdoodt die gevangen
worden.
➡ Onderaan bevindt zich de speciaal
ontwikkelde lokstof.

V O O R D E LE N

DECIS TRAP CERASI
• Onmiddellijk gebruiksklaar
• Duurzame bescherming tegen kersenvlieg
gedurende het hele seizoen
• Geen blootstelling voor gebruiker
• Geen enkel residu
• Milieuvriendelijk
• Minder correctiebehandeling nodig
• Consistente werking: onafhankelijk van
weersomstandigheden
• Specifieke lokstof, geen invloed op nuttige
insecten en bestuivers
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PROEFRESULTATEN
Decis Trap object versus standaard chemisch schema
gebaseerd op 3 tot 4 bespuitingen met erkende producten
PERCENTAGE FRUIT AANTASTING

(gemiddelde van 13 proeven)
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Decis Trap 50/Ha

Decis Trap 100/Ha

Standaard schema

De Decis Trap beperkt de aantasting door de kersenvlieg tot een
minimum en evenaart een schema met 3 à 4 behandelingen.

GEBRUIKSAANBEVELING
• Eens de vallen uit de verpakking zijn gehaald, zijn ze klaar voor gebruik en is
er geen speciale behandeling nodig om ze te activeren.
• Hang de vallen op aan takken op hoogte van 1,80 tot 2 meter.
Hang de vallen uit onder beschuttend bladerdek om ze te beschermen tegen
de instraling van direct zonlicht.
• De vallen moeten uniform in het perceel worden verdeeld.
• Vergroot de dichtheid van de vallen bij de buitenste rand van grote percelen.

Toelatingsnummer 10832P/B - bevat 0,015g deltamethrin/val
- gedeponeerd handelsmerk Bayer

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14 - 1831 Diegem

www.cropscience.bayer.be
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