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Effect ieve val m et  k racht ige 100% nat uur l i jke lokst of  voor  m onit or ing en wegvangen van 
Suzuk i-f ru it vl ieg (Drosophila suzukii)

Werkzam e st of : Gehydroliseerde eiwitten & organische zuren
Gehalt es: 2% & 5%
Form uler ing: Vloeibaar
Adviesdoser ing: 0,2% (200ml/ 100ltr)
Verpakk ing: 10 liter

Product inform at ie
SuzukiiTrap® is een lokmiddel voor het specifiek lokken en wegvangen van de volwassen Suzukii 
fruitvliegen (Drosophila suzukii). Het middel bestaat uit gehydrolyseerde eiwitten en organische zuren met 
een grote aantrekkingskracht voor de Suzukii fruitvlieg.

Suzukii Trap® is een 100% natuurlijk lokmiddel zonder insecticide in de formulering.

Zolang er vloeibaar lokmiddel aanwezig is in de val is de efficiëntie ervan gegarandeerd. De werkingsduur 
van het middel kan variëren en is afhankelijk van de tijd van het jaar en het plaatselijke weer. De 
werkingsduur ligt tussen de 2 en 6 maanden.

Werk ing
SuzukiiTrap® geeft geleidelijk vluchtige stoffen af die buitengewoon aantrekkelijk zijn voor de Suzukii 
fruitvlieg.

De volwassen vlieg wordt aangetrokken door de lokstof in de vallen, komt erin en kan er niet uit 
ontsnappen, waardoor de vlieg in de vloeistof verdrinkt. De Suzukii Trap® is ontworpen en 
geoptimaliseerd voor direct gebruik en vereist geen toevoegingen van andere stoffen of verdunning. 
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Gebruik
Verw ijder  het  hals et iket , zodat  de verdam pingsgat en vr i jkom en!

Hang de vallen op dezelfde hoogte als het gewas en op minimaal 25 cm van de grond. Start tijdig met het 
ophangen van de vallen aangezien de Suzukii fruitvlieg bij temperaturen van 15?C al actief wordt.

Hang de vallen op strategische plekken, zoals langs de randen van het perceel en op sorteerplekken. 

Wanneer het gewas vrucht gaat dragen moeten de vallen in en rondom het hele perceel worden 
opgehangen. De dichtheid van de vallen hangt af van de druk van de plaag.

De Suzukii Trap® wordt geleverd met 600 ml lokstof. Voor een optimale effectiviteit is het van belang dat 
er minimaal 250 ml lokstof in de Suzukii Trap® zit.  Om te voorkomen dat de vloeistof overloopt dient men 
de val na te vullen tot maximaal 2cm onder de 4 aanwezige verdampingsgaten.

 

Vul de lokstof in de val tijdig aan. De tijd die nodig is voor het vervangen of aanvullen van de 
lokstofvloeistof kan variëren. Dit is afhankelijk van de temperatuur en de blootstelling aan de zon. De 
Suzukii Trap® kan met behulp van een rugspuit via de verdampingsgaten in de val worden nagevuld. Dit 
werkt erg arbeidsbesparend.

Voor een optimale bescherming van uw gewas dienen de vallen gedurende het hele jaar te worden 
gemonitord. 

Volwassen Suzukii fruitvliegen kunnen milde wintercondities overleven. Hang eventueel tijdens de winter 
enkele vallen op in de omtrek rondom het te beschermen perceel.

Voordelen:

- 100% natuurlijke lokstof.
- Lange werking.
- Makkelijk na te vullen.
- Geen MRL.
- Staat op Skal inputlijst.
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