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Applaud goed inzetten tegen lastige insecten
Applaud is een goede integreerbare oplossing bij aanwezigheid van wittevlieg, wolluis of
schildluis. De druk van deze insecten neemt op diverse plaatsen toe. In deze Actueel de
aandachtspunten voor een optimale inzet van Applaud op een rij.

Wittevlieg
De dosering van 0,08% geeft een goede bestrijding van wittevlieg. Het raken van de larven is hierbij
heel belangrijk. Applaud is een insecten groeiregulator en voorkomt de vervelling naar een volgend
stadium. Raken van de jonge larven is dus essentieel. Pas Applaud toe in een afwisselschema met
andere middelen in verband met de minimale interval van 22 dagen. Bijvoorbeeld: Applaud – 1 of 2
keer middel X – Applaud.
Wolluis
De jonge crawlers van de wolluis is het meest gevoelige
stadium voor Applaud. Daarnaast leggen volwassen
vrouwtjes minder eitjes na een bespuiting. Pas 2x Applaud
toe op de jonge crawlers.
Schildluis
Schildluis is waarschijnlijk het lastigst te bestrijden van
genoemde insecten. Het is belangrijk om de bespuiting te
richten op de jonge schildluizen die onder het moederschild
uit zwermen. Deze zijn het meest gevoelig voor het middel.
De volwassen schildluizen zijn zeer moeilijk te bestrijden.
Uitvloeier toevoegen
Raken van de plaag is essentieel. Vaak bevindt deze zich op lastig bereikbare plekken. Het advies is
om altijd een uitvloeier of hulpstof toe te voegen. Een effectieve oplossing is om 1% ER II toe te
voegen.
Advies
 Dosering: 0,08%, max 1 liter/ha.
 Uitvloeier of ER II 1% (10l/ha) toevoegen
 Max 2 toepassingen per jaar.
 Minimum interval tussen toepassingen is 22 dagen.
 Uitstekend integreerbaar, veilig voor vrijwel alle nuttigen.
Klik hier voor meer informatie en het etiket van Applaud.
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