
INFO
Nomolt®, het juiste middel in de
strijd tegen rupsen

Nomolt
• Breed inzetbaar tegen met name rupsen

• Lange nawerking

• Zacht voor het gewas

• Onschadelijk voor vele natuurlijke vijanden

• Correctiemiddel in geïntegreerde bestrijding

Toelating
Nomolt is toegelaten als insecticide in de bedekte niet-

grondgebonden teelt van augurk, courgette, patisson,

komkommer, aubergine, tomaat, paprika, Spaanse

peper, Cayenne peper, bloemisterijgewassen en boom-

kwekerijgewassen. Verder is gebruik toegestaan in de

bedekte niet-grondgebonden veredelingsteelt en basis-

zaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewas-

sen, kruiden en sierteeltgewassen.

Komkommer

Vanwege het gunstige klimaat onder glas, kunnen

rupsen jaarrond aanwezig zijn. Door het verminderde

gebruik van breedwerkende insecticiden komen rupsen

steeds vaker voor in kasteelten. In de glastuinbouw zijn

Turkse mot, Groente-uil, Kooluil, Gammauil, Koolblad-

roller, Duponchelia fovealis en Floridamot de meest

voorkomende rupsensoorten. De levenscyclus is vaak

kort waardoor een plaag in een korte tijd zeer omvangrijk

kan worden. Indien te laat wordt gestart met bestrijden,

kunnen deze rupsen enorme (economische) schade aan-

richten. Denk daarbij aan bladschade in siergewassen en

vruchtschade in groentegewassen.

Samenstelling
Nomolt is een SC-formulering (Suspensie Concentraat)

met 150 g/I teflubenzuron als actieve stof. Dit insecticide

uit de chemische groep acylureumverbindingen is een

insectengroeiregulator.
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Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en

fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. In vruchtgroente-

gewassen mag Nomolt drie keer per teeltcyclus worden

ingezet en in sierteeltgewassen drie keer per jaar.

Werking
Nomolt belet in rupsen en larven de aanmaak van chitine,

dat essentieel is in alle ontwikkelingsstadia van die

insecten. Chitine is het hoofdbestanddeel bij de vorming

van de insectenhuid. De vraag hiernaar is het grootst in

de verschillende larvenvervellingsstadia. Omdat er door

chitinegebrek geen nieuw vlies kan worden aangemaakt,

wordt de overgang naar een volgend stadium voor het

insect onmogelijk en sterft het. Nomolt is een maaggif

dat effectief is tegen alle larvale stadia.

Hoewel de volwassen insecten niet door Nomolt worden

gedood, omdat in dit stadium de vraag naar chitine mini-

maal is, leggen de vrouwelijke insecten niet levensvat-

bare eitjes. De werking van Nomolt is echter tweeledig.

Het belet niet alleen de aanmaak van chitine, maar het

werkt ook verlammend op de monddelen van de rups.

Na opname van de actieve stof treedt er verlamming in

de kaken op, waardoor de rups niet meer in staat is om

gewasschade aan te richten. Met name voor siergewas-

sen is dit een groot pluspunt.

Werkingsspectrum
In principe werkt Nomolt tegen insecten die een volledige

gedaanteverwisseling ondergaan, zoals o.a. rupsen.

Alle voorkomende rupsensoorten onder glas kunnen

door Nomolt prima worden bestreden. Ook tegen larven

van de witte vlieg worden goede resultaten bereikt.

Algemene toepassing
Voor een goede werking is het belangrijk dat Nomolt

wordt toegepast in een concentratie van 0,1% (100 ml

per 100 ltr water) tegen rupsen en 0,05% (50 ml per 100

ltr water) tegen wittevlieg. Nomolt kan het beste worden

gespoten tijdens de vlucht van de volwassen insecten,

aan het begin van de ei-afzetting. Een vroege behande-

ling voorkomt vraatschade door de larve. In de praktijk

zal de bespuiting doorgaans op gemengde populaties

worden uitgevoerd. Spuit Nomolt met voldoende water.

Een goede bevochtiging, met name aan de onderzijde

van de bladeren is belangrijk omdat daar de eitjes van

rupsen gelegd worden en de venstervraat (eerste larvale

stadia zijn nog niet in staat om door het blad heen te

vreten, waardoor er doorschijnende plekken ontstaan)

begint. Voor een effectieve bestrijding is het belangrijk

om minimaal 1,5 liter Nomolt per hectare toe te pas-

sen. Omdat Nomolt alleen de larvale stadia bestrijdt, is

het belangrijk om de toepassing te herhalen na 7 – 10

dagen. Nomolt heeft geen systemische- of translaminaire

eigenschappen, dus nieuw gevormde gewasdelen zijn

onbeschermd.

Hoewel spuiten de voorkeur geniet, is Nomolt als vloei-

bare formulering ook te gebruiken als ruimtebehandeling.

Zowel door middel van de LVM als de Fog-methode is

Paprika
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Nomolt goed toe te passen. Let wel op dat vol-

doende product (minimaal 1,5 liter) per hectare

wordt gebruikt.

Resistentiemanagement
In de strijd tegen rupsen is het belangrijk om

middelen uit verschillende (chemische of biolo-

gische) groepen met elkaar af te wisselen. Door

eenzijdig gebruik van middelen neemt de kans op

resistentie toe. Nomolt behoort niet tot de groep

van middelen die gevoelig zijn voor resistentie.

Om nu te zorgen dat er ook in de toekomst een

effectief middelenpakket beschikbaar blijft tegen

rupsen, is afwisselen noodzakelijk.

Selectiviteit
De kracht van Nomolt is niet alleen gelegen in de

effectiviteit, maar ook in de selectiviteit. Nomolt

spaart immers vele natuurlijke vijanden, waardoor

het uitstekend past in geïntegreerde bestrijdings-

schema’s. Nomolt is wel schadelijk voor de

ontwikkeling van hommel- en bijenbroed en licht

schadelijk voor larven van roofwantsen (Macrol-

ophus en Orius) en Diglyphus.

Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de

oogst mag niet korter zijn dan 3 dagen voor alle

toegelaten vruchtgroentegewassen.

Gewasveiligheid
Tot nu toe is bij de toepassing van Nomolt geen

enkel siergewas of cultivar gevoelig gebleken.

Het middel is zacht voor het gewas en laat geen

zichtbaar residu achter waardoor het ook over

de bloemen kan worden gespoten. Het verdient

echter altijd aanbeveling in gewassen en culti-

vars, waar geen ervaring is opgedaan, eerst een

proefbespuiting op kleine schaal uit te voeren.

Stabiliteit in water
Teflubenzuron, de actieve stof van Nomolt, is

zeer stabiel in water. Concreet betekent dit dat

Nomolt niet gevoelig is voor lage of hoge pH-

waarden van het spuitwater. Voor een goede

Gerbera

opname door het gewas blijft het belangrijk om middelen

toe te passen tussen een pH van 5 en 7.

Zuiveringsvoorschriften
Om in het water levende organismen te beschermen is

het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd

filterspoelwater en drainwater op het oppervlaktewater

te lozen. Het te lozen drain- en filterspoelwater mag

uitsluitend worden geloosd, nadat het te lozen drain-

en filterspoelwater geleid wordt door een werkende

zuiveringsvoorziening:

Deze zuiveringsvoorziening dient te bestaan uit één van

onderstaande combinaties van technieken:

• H2O2 + MDUV + actief koolfilter of

•  H2O2 + LDUV + actief koolfilter of

• Ozon + actief koolfilter

• Een andere door het bevoegd gezag gelijkwaardig

verklaarde techniek

De zuiveringsvoorziening wordt tenminste één maal

per jaar op de goede werking gecontroleerd en

onderhouden door een deskundige op het gebied van

zuiveringsvoorzieningen

Een bewijs van de controle en het onderhoud is binnen

de inrichting aanwezig en op aanvraag direct te tonen.
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Nomolt® is een geregistreerd handelsmerk van BASF

Lees voor het gebruik eerst het etiket
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