
Samenstelling:
Gehydrolyseerde eiwitten 2%
Organische zuren 5%
Densiteit: 1,02 g / ml
pH: 3,5

Tijdens het vruchtdragend seizoen moeten de vallen 
rondom het hele perceel worden opgehangen. De 
dichtheid van vallen hangt af van de druk van de plaag.
Voorzorgsmaatregelen voor gebruikers:
De aanbevelingen en informatie zijn het resultaat van 
uitgebreide onderzoeken en tests. De producent 
garandeert de samenstelling, formule en inhoud.

De gevangen bevolkingsniveaus en aangetaste vruchten 
moeten regelmatig worden geteld, afhankelijk van de 
rijpheid van het gewas. Maatregelen moeten worden 
genomen als er aanzienlijke schade wordt geconstateerd. 
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade 
(gebrek aan effectiviteit, residu, etc.) in het geval dat de 
instructies op dit label niet of niet volledig worden 
gevolgd. Het product kan van kleur en fysiek uiterlijk 
veranderen, maar de effectiviteit van het product zal niet 
variëren.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van 
dit product.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek 
verkrijgbaar of te downloaden via onze website: 
www.hortipro.com

Producent: Bioiberica S.A.U.
08389 Palafols ? (Barcelona) Spain

Distributeur voor Nederland en België: HortiPro BV
Jagerserf 43, 3851SM Ermelo, Nederland 
www.hortipro.com  +31 341 268 639  info@hortipro.com
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Navul-vloeistof

SuzukiiTrap® is een specifiek lokmiddel voor het lokken en 
vangen van Drosophila suzukii. Het middel bestaat uit 
gehydrolyseerde eiwitten en organische zuren met een hoog 
aantrekkend vermogen voor de Drosophila suzukii.

Suzukii Trap® is een 100% natuurlijk lokmiddel waarbij geen 
insecticide nodig is in de formulering.
Zolang er vloeibaar lokmiddel aanwezig is in de container is 
de efficiëntie ervan gegarandeerd. De levensduur van het 
middel kan variëren en afhankelijk van de tijd van het jaar en 
het plaatselijke weer, is dit tussen 2 en 6 maanden.

Werking: SuzukiiTrap® geeft geleidelijk vluchtige stoffen af 
die buitengewoon aantrekkelijk zijn voor Drosophila suzukii.

De vlieg wordt aangetrokken door de lokstof in de vallen, 
komt erin en kan er niet uit ontsnappen, waardoor deze in de 
vloeistof verdrinkt.
De Suzukii Trap® is ontworpen en geoptimaliseerd voor direct 
gebruik en vereist geen toevoegingen van andere stoffen of 
verdunning.

Gewassen: De belangrijkste gewassen die worden aangetast 
door Drosophila suzukii zijn zacht fruit: kersen, aardbeien, 
pruimen, bessen, vijgen, druiven, enz., maar ook wilde 
bessen die als gastheer fungeren wanneer er geen andere 
gewassen beschikbaar zijn.

Wijze van gebruik: Gebruik ongeveer 250-600 ml Suzukii 
Trap® per val (vliegval), afhankelijk van het type val dat wordt 
gebruikt. Zorg ervoor dat er een marge van ongeveer 2 cm is 
van de bovenzijde, zodat de vloeistof niet overloopt. De 
vloeistof moet worden vervangen of aangevuld, voordat deze 
volledig verdampt. De tijd die nodig is voor het vervangen of 
aanvullen van de lokstofvloeistof kan variëren. Dit is 
afhankelijk van de temperatuur, blootstelling aan de zon en 
het soort vliegval dat wordt gebruikt.
Voor maximale vullingssnelheid kan u met een rugspuit door 
de verdampingsgaten de container bijvullen.

De vallen moeten op dezelfde hoogte als het gewas worden 
gehangen, op minimaal 25 cm van de grond. Ze moeten het 
hele jaar door worden gemonitord, aangezien de volwassen 
vlieg de wintercondities kan overleven. Hang eventueel 
tijdens de winter de vallen om de omtrek van het perceel.
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