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Verhoogt  de ef fect ivit eit  van chem ische en biologische t r ipsm iddelen

Werkzam e st of : 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
ThripsLok?  is opgebouwd vanuit organische vetzuren en natuurlijke peptiden (eiwitten). Dit is voedsel 
voor verschillende soorten tripsen. ThripsLok?  is een lokmiddel voor diverse trips soorten en bevat geen 
suikers. 

ThripsLok?  is een ideale mengpartner voor biologische en/ of chemische trips middelen met een 
contactwerking en is veilig voor het gewas.

Werk ing
De bestanddelen in ThripsLok?  zijn voeding voor verschillende trips soorten. Door ThripsLok?  toe te 
voegen aan biologische en/of chemische tripsmiddelen worden de tripsen actiever en bewegen zich meer 
in het gewas. De raakkans wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd.

ThripsLok?  is ook prima mengbaar met biologische insect parasitaire schimmels en insect parasitaire 
nematoden (aaltjes) tegen trips. Ook heeft het geen nadelig effect op de overige natuurlijke vijanden.

ThripsLok?  geeft geen zichtbaar  residu op het gewas. Dit in tegenstelling tot vergelijkbare producten op 
suikerbasis, zoals lokfructoses ed. Hierdoor is ThripsLok ook geen voedingsbron voor schimmels.

Zo hebben we in Anthurium gezien dat het in tegenstelling tot diverse lokfructoses geen zwarte kolven gaf.
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Gebruik
ThripsLok?  dient in een 0,2% dosering (200ml/ 100 liter water) toegevoegd te worden aan een biologische 
en/of chemische trips bestrijding. De combinatie moet gezamenlijk gespoten worden.

ThripsLok?  kan toegepast worden in de glastuinbouw, boomkwekerij, vollegrond- en akkerbouw-gewassen.

Over het algemeen wordt ThripsLok?  door de meeste gewassen goed verdragen. Echter indien er geen 
ervaring is met ThripsLok?  is het verstandig om eerst een proefbespuiting uit te voeren in combinatie met 
biologische en/of chemische gewasbeschermingsmiddelen om fytotoxiteit uit te sluiten, waarna men het 
gewas volvelds gaat behandelen.

Voordelen:

- Verbetert de effectiviteit van biologische en/ of chemische trips middelen.
- Goed mengbaar.
- Bevat geen suikers.
- Geen zichtbaar residu.
- Geen nadelig effect op nuttige insecten.
- Geen MRL.
- Veilig voor het gewas.

Waarschuw ing:

Het  product  Thr ipsLok  NIET t oepassen in de t eelt  van aardbei, bessen, bram en en over ig zacht  f ru it  
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