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Biologische bladluisbestrijding nu nog eenvoudiger

Viridaxis is een Belgisch bedrijf, een spin-off van de Universiteit van 
Leuven, gespecialiseerd in de massakweek van sluipwespen. In 2011 
lanceerde het bedrijf FresaProtect voor de biologische bestrijding van 
bladluizen in aardbeien. Het kant-en-klare product is gebaseerd op een 
eenvoudig concept. Om alle gangbare bladluissoorten op aardbeien te 
beheersen, ontwikkelde Viridaxis onlangs een mix die 6 soorten 
sluipwespen bevat.

Het voordeel van dit concept is dat iedere soort bladluis, die wordt 
aangetroffen op aardbeien ermee kan worden beheerst. Het product kan 
worden gebruikt in alle soorten van teeltsystemen onder bescherming 
(polytheentunnels en verwarmde of onverwarmde kas).

Het andere grote voordeel is het gebruiksgemak. De sluipwespen worden 
geleverd in een kartonnen buis, die op het gewas moet worden losgelaten 
(1 tube voor 200 m²). De honingdruppel in het deksel van de buis is een 
goede energiebron voor de wespen: deze verhoogt hun levensduur en 
vruchtbaarheid.

Het product is goedgekeurd door heel Europa en erkend als de optimale 
en efficiënte preventieve van bladluizen. 

Meer informatie:
Viridaxis S.A.
T: +32 (0) 71 48 72 25
info@viridaxis.com
www.viridaxis.com
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