
             NA OPPLANTEN 

De mineermot Tuta absoluta kan heel wat schade in het tomatengewas veroorzaken. Met deze 

beheerstrategie kan schade op een duurzame manier beperkt worden in 5 fasen. 

De strategie steunt op onderstaande pijlers: 

Monitoring 

 

 

Fysische bestrijding 

Biologische bestrijding 

 

 

Chemische bestrijding 

“OVERLEG MET DE PLANTENKWEKER” 

Kijk na welke middelen      

gebruikt zijn bij de           

plantenkweker om het effect 

ervan op Macrolophus in te 

schatten. 

“BESTRIJD ADULTEN” 

Gebruik feromoonvallen (min. 1/ha) en UV-lampen 

met lijmplaten (aan 24u/24u). 

Let op bij het reinigen van de serre dat de poppen niet 

achterblijven. Veeg het bladaf-

val naar het midden van het 

plastic en voer af. Zo komen 

de poppen niet op de grond 

terecht. 

BIJ DE PLANTENKWEKER 

“BEVORDER DE POPULATIE MACROLOPHUS” 

Gebruik feromoonvallen voor Tuta (min. 1/ha) en UV-

lampen met lijmplaten (van 2u na zonsondergang tot 

zonsopgang). 

Monitor naast Tuta ook Macrolophus in het gewas: 

Bij < 0,5 Macrolophus per blad: grijp chemisch in als 

het aantal gangen toeneemt. 

Bij 1-2 Macrolophus per blad: wekelijkse monitoring 

van Macrolophus en Tuta. 

Bij > 2 Macrolophus per blad: biologische evenwicht. 

NA UITZETTEN MACROLOPHUS 

“DRING DE POPULATIE  VAN TUTA TERUG” 

Gebruik feromoonvallen voor Tuta (min. 1/ha) en UV-

lampen met lijmplaten (van 2u na zonsondergang tot 

zonsopgang). 

Verwijder alle bladafval uit de serre. 
 

Controleer op terugval van Macrolophus en aanwe-

zigheid van de schimmelziekte Entomophthora. 

Grijp chemisch in bij een overmaat aan Tuta rupsen. 

“PAS OP VOOR DE EILEG VAN ADULTEN” 

Gebruik feromoonvallen voor Tuta (min. 1/ha) en UV-

lampen met lijmplaten (24u/24u). 

Monitor het gewas op aanwezigheid van gangen na 14 

dagen. Monitor grondig vanaf 10 Tuta per vangplaat 

per week. 

Zet Macrolophus zo snel mogelijk uit. 

Neemt het aantal gangen in het gewas toe tegenover    

de vorige week, overweeg dan chemische                  

behandeling. 

4 TOT 6 WEKEN VOOR EINDE TEELT 

TIJDENS DE TEELTWISSEL 

Over Tuta absoluta  

en zijn schadebeelden 
 

 

 

 

Over het uitzetten van  

Macrolophus pygmaeus 

 

 

 

Over de chemische  be-

strijding van T. absoluta 

 

 

 

 

Of  surf naar de website:  

 

www.proefstation.be 

www.proefcentrum.be 

 

VOOR MEER INFORMATIE 

DUURZAME BEHEERSING VAN TUTA ABSOLUTA 


