Natuurlijke bestrijding

WeevilGrip taxuskeverval
Taxuskever (gegroefde lapsnuitkever / Otiorhynchus sulcatus)
Hij is zwart, met gele vlekjes op het lichaam en houdt van humeuze grond. De lengte is 9-11 mm en
hij heeft sterk gegroefde dekschilden een bol achterwerk en een verlengde kop. De kever geeft schade aan bladeren. Karakteristiek zijn de ronde happen uit de bladrand. De kevers zijn ’s nachts actief
en houden zich overdag op in de bodem. Vliegen kunnen ze niet. De larve vormt voor de plant een
grotere bedreiging. Deze vreet namelijk aan de wortels en kunnen wanneer ze in grote getallen aanwezig zijn grote schade veroorzaken. De larve worden bestreden met parasitaire aaltjes en
verdreven met E-mix, maar voor de kever hadden we nog geen hulpmiddel, tot nu!

WeevilGrip
De WeevilGrip is ontwikkelt door Wageningen Universiteit. Hij kan worden gebruikt om de Taxuskever weg te vangen uit struiken/planten waar de kenmerkende vraatsporen te zien zijn. Omdat de
kevers in de WeevilGrip kruipen is het tevens een goed monitoringsmiddel.
De Weevilgrip wordt om de stam gevouwen van de aangetaste struik bijv. Rhododendron, Laurier,
Taxus. In de schemer kruipen de kevers, op zoek naar een schuilplaats, in de val. De volgende dag
kunt u de kevers uit de val schudden en verwijderen. Zorg ervoor dat u de kevers ook daadwerkelijk
dood en afvoert, anders bent u het probleem aan het verplaatsen.

Weevil Lure (lokstof)
Om de werking te versterken is een lokstof ontwikkelt. De Weevil Lure maakt de val nog effectiever.
De natuurlijke lokstof trekt de kevers aan.

Toepassing
Begin met het uitzetten van de vallen vanaf maart. Vanaf ± 10° worden de kevers actief. De vallen
kunnen jaarrond worden gebruikt zolang de kevers actief zijn (t/m oktober).

Dosering algemeen advies
Het is moeilijk om aan te geven hoeveel vallen er nodig zijn. Dit is namelijk zeer afhankelijk van de
ernst van de aantasting. Ga uit van 1 val per solitaire struik of bij hagen 1 à 2 vallen per 4 strekkende
meter. Combineer de bestrijding altijd met parasitaire aaltjes op de larven voor het beste resultaat!

De WeevilGrip. Alle rechten behoren toe aan Wageningen universiteit.

Werkendam
Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten
bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.
Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.
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