T 0172-798799 F 0172-798790 E info@biocontrole.nl W www.biocontrole.nl

Montage van de val

1. Vangfles uittrekken tot maximale grootte.

2. De groene trechter op de vangfles draaien.

3. De doorzichtige binnentrechter in de groene
trechter plaatsen.

4. De beide gele platen kruislings in de vooraf
aangebrachte gleuven in elkaar schuiven.

5. De in elkaar geschoven gele platen op de groene
trechter met daarin de doorzichtige binnentrechter
plaatsen, met de uitsparingen in de daarvoor
bestemde gaatjes.

6. De val vlak neerleggen zodat de ring goed
toegankelijk is. Het flesje met de lokstof rechtop
houden en de zwarte sluitdop verwijderen. Houdt
de opening van het flesje naar boven zodat de
lokstof er niet uitloopt. Het open flesje van onder af
door de ring steken en met de rode doseerdop
sluiten.
Het flesje is nu vast in de ring verankerd.
De val kan nu aan een paaltje/stok ter hoogte van maximaal 60 centimeter worden
geplaatst/bevestigd met de plastic binders die meegeleverd worden. Deze plasticbinders
worden bevestigd om het smalle deel van de trechter.
De val moet in ieder geval stabiel blijven en zorg dat deze niet omvalt.
De val kan ook op de grond worden geplaatst en met stenen worden gesteund om te zorgen
dat deze niet omvalt. De val kan ook worden opgehangen aan lage bomen en struiken. In de
gele platen zijn 2 gaten die hiervoor benut kunnen worden.

ROZEKEVERVAL

-

GEBRUIKSAANWIJZING

De val dient als signalering van de vluchten van de Rozekever (Phylloperta
horticola), zodat later in het seizoen de nematoden op tijd kunnen worden uitgezet.
De bijbehorende lokstof is speciaal voor de Rozekever ontwikkeld en is werkzaam
gedurende 6 weken. De val kunt u bewaren. De lokstof kan jaarlijks bijbesteld
worden.
Met het vangen van de kevers reduceert u ook de bladvraat aan uw gewassen.
Meegeleverd worden;
Groene vangfles – uitstrekbaar
Groene trechter
Plastic binnentrechter
2 gele platen, waarvan een met een ring waar de lokstof bevestigd wordt
Lokstof fles
Rood doseerdopje
2 plastic binders
Opstellen Rozekeverval:
De val moet worden opgesteld in de eerste/tweede week van mei. De val lokt de
kever binnen een straal van 100m2. De val moet wel op een zonnige plek worden
geplaatst. De val moet tot medio juni opgesteld blijven.
De val wekelijks controleren op de aanwezigheid van de kevers. De eerste vlucht is
belangrijk voor het tijdstip van bestrijding van de engerlingen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT:
De lokstof bevat een synthetisch plantenextract en moet voordat de val wordt
opgesteld, bewaard worden op een koele en droge plaats.
De lokstof mag niet in contact met water en levensmiddelen komen. Contact met
ogen, huid en kleding moet worden vermeden. Gebruik handschoenen bij het
plaatsen van de lokstof. Niet roken of drinken tijdens plaatsen. Weghouden van
kinderen en huisdieren. Gedurende de periode dat de val is opgesteld kinderen uit
de buurt van de val houden.
Bij het krijgen van de vloeistof in de ogen, direct met veel koud water afspoelen en
een arts waarschuwen.
Heeft u vragen, bel met 0172-798799 of mail: info@biocontrole.nl

