Meer informatie:
www.psilaprotect.com

Handleiding gebruik Psila-Protect (korrels met uiengeur)
Waarschuwing!






Voorkom dat de korrels in contact komen met bodem, gewas, eindproduct of machines: Zet de
paaltjes stevig weg. Ben voorzichtig met bewerkingen als klepelen, schoffelen en spuiten, zorg dat
paaltjes niet beschadigd worden. Verzet paaltjes indien nodig;
Noteer goed waar de paaltjes staan. Plaats de paaltjes liefst rondom het perceel of anders zoveel
mogelijk in één gewasrij en markeer de gewasrijen waarin de paaltjes staan;
Mocht de olie of korrels toch in contact komen met het gewas of de bodem: Lever dit product dan
niet af, probeer de korrels zo goed mogelijk op te rapen;
Plaats paaltjes of enige afstand van nabijgelegen huizen om de geuroverlast te beperken;
Berg de korrels veilig op, buiten bereik van kinderen.

Toepassing Psila-Protect:













Ga uit van ongeveer 4 paaltjes per hectare. Bij hoge druk van wortelvlieg maximaal 8 paaltjes. Er is
een risico-inschatting wortelvlieg te vinden op www.psilaprotect.com;
Plaats paaltjes rondom het perceel, ongeveer om de 50 meter afstand. Bij hele brede en diepe
percelen kan het nodig zijn in het perceel, (bij voorkeur in één gewasrij), ook een aantal paaltjes te
plaatsen;
Plaats paaltjes direct na planten of direct bij opkomst, echter plaatsen voor de eerste week april is
niet nodig;
Benodigdheden: Korrels, paaltje, dop;
Vul paaltjes met korrels op een schone, gladde vloer (zodat korrels die vallen opgeveegd kunnen
worden);
Vul de paaltjes af met 30 gram korrels per paaltje (= ongeveer 50 ml);
Klem de dop op het paaltje;
Uienkorrels kunnen in combinatie met plakvallen gebruikt worden. Plaats de plakvallen echter niet
vlakbij de korrels, maar liever er zo ruim mogelijk vandaan (uiteraard wel op het perceel);
Uienkorrels kunnen ook gebruikt worden in combinatie zaadontsmetting. De toepassing of het
tijdstip van plaatsen hierdoor niet veranderen;
Bij vroege percelen schermbloemigen of percelen onder bedekking: uienkorrels niet vóór eerste
week april plaatsen. Fijnmazige bedekking houdt wortelvlieg enigszins tegen. De combinatie
bedekking en uienkorrels is goed mogelijk;
Korrels gaan een heel seizoen mee, bijvullen is niet nodig;
In het najaar kunnen paaltjes rustig 1 week voor oogst weggehaald worden

