innovatie voor duurzaam groen

servaplant®

PREDAT

PREDatoren AanTrekker
PREDAT is een bankerplant. Bankerplanten zijn planten die een prooi-insect onderhouden en daarmee
voor een constant aanbod van natuurlijke vijanden zorgen, die de bladluizen in het naburige teeltgewas
continu onder controle kunnen houden.
Het probleem: Op uw gewas zit bladluis, maar er zijn te weinig natuurlijke vijanden (predatoren) zoals
lieveheersbeestjes of sluipwespen om de bladluis op te ruimen.
De oplossing: Zet PREDAT naast het gewas en gebruik het als aantrekker en als kraamkamer voor
natuurlijke predatoren.
PREDAT is de combinatie van Artemisia en Artemisialuis:
•
•
•
•
•

De plant Artemisia verspreidt lokstoffen die natuurlijke vijanden van bladluizen aantrekken.
De Artemisia is waardplant voor de monofage Artemisialuis, die niet over gaat op een ander gewas.
De Artemisialuis maakt de plant nog aantrekkelijker en voorziet de natuurlijke vijanden van voedsel.
De Artemisia werkt als kraamkamer voor natuurlijke vijanden van de bladluis omdat zich de predatoren
op de plant vermeerderen.
De Artemisia levert ook veel pollen, wat belangrijk voedsel is voor de natuurlijke vijanden.

Voordelen van PREDAT t.o.v. andere bankerplanten:
•
•
•
•
•
•

Artemisia is makkelijk inzetbaar, heeft niet veel nodig voor de groei en gedijt goed op zandige grond.
Artemisia kan vroeg in het voorjaar geplant worden, is meerjarig en kan door snoeien worden verjongd.
Artemisia is weinig ziektegevoelig.
Artemisia heeft geen last van de eigen bladluis, zelfs niet bij grote aantallen, mits ze voldoende licht
heeft en de ruimte om te kunnen groeien.
Artemisia met bladluis trekt veel verschillende soorten natuurlijke vijanden van de bladluis aan en
verhoogt daarmee de diversiteit van de bladluis-opruimers.
De Artemisialuis is bv. zeer attractief voor de galmug, een effectieve predator van bladluizen.

Raadpleeg onze website voor referenties en onderzoeksrapport.
PREDAT wordt geleverd als zaadpillen (per 1000 stuk), als pluggen (per tray van 45 stuk of 60 stuk) of
als potplanten (ca. 35 cm lengte, per 10 stuks). Vooruitbestelling is gewenst, levertijd voor pluggen is 6-8
weken, voor potplanten 10-14 weken.
Wij adviseren u graag over de juiste inzet van PREDAT(aanleg en onderhoud).
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