Werkingsmechanisme
Biologisch geactiveerde werkzaamheid
De werkzame stof van Nocturn® (pyridalyl) is zelf niet werkzaam. Pas wanneer pyridalyl in de
cellen van speciﬁeke insecten (rupsen), met een daar voorkomend enzym een interactie aangaat,
ontstaat een bestrijdend effect. Nocturn® wordt als het ware biologisch geactiveerd.
De werking van Nocturn® is tweeledig: middels contact en via vraat. De vraat stopt
3 tot 4 uur na de blootstelling. Vervolgens sterven de rupsen binnen 3 tot 4 dagen.

Geïntegreerde plaagbestrijding
Nocturn® heeft:
■■ een snelle aanvangswerking;
■■
■■

een hoog dodingspercentage;
een lange duurwerking.

Nocturn® bestrijdt ook nog eens twee plagen: rupsen en trips.

Rupsen
Rupsen zoals die van de Turksemot (Chrysodeixis chalcites) en de Floridamot (Spodoptera exigua)
worden zeer effectief bestreden door Nocturn®. Al heel snel stoppen de rupsen met eten
waardoor al snel (3–4 uur) na de toepassing van Nocturn® de schade aan het gewas niet meer
toeneemt.

bestrijding rupsen
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Nocturn 100 ml/hl
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Trips
Uit onderzoek is gebleken dat Nocturn® ook goed werkt op trips. In combinatie met suikerwater
bestrijdt Nocturn® zowel larvale als volwassen trips.
bestrijding trips
Nocturn 100 ml + glucose
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spinosad 75 ml/hl + glucose
abamectine 50 ml + glucose
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Natuurlijke vijanden en bestuivers
Uit onderzoek is gebleken, dat Nocturn® zeer veilig is voor natuurlijke vijanden en daarom ook
prima geschikt voor de geïntegreerde teelt. Nocturn® is ook volledig veilig voor zowel bijen als
hommels.
Het gaat om testen waarbij de natuurlijke vijand op alle mogelijke manieren tegelijkertijd aan
Nocturn® is blootgesteld (via de plant, via de prooi en middels directe blootstelling). In veel
gevallen is dit gedaan voor de enkelvoudige dosering maar ook met de dubbele dosering om de
selectiviteit van Nocturn® extra te benadrukken (zie onderstaande tabel).
IOBC klasse
(N dosering = 100 ml)

IOBC klasse
(2N dosering = 200 ml)

Amblyseius californicus (nymf & adult)

1

1

Amblyseius swirski (nymf & adult)

1

2

Aphidius colemani (adult)

1

1

Diglyphus isaea (larve & adult)

1

–

Encarsia formosa (larve & pop)
Encarsia formosa (adult)

1
3

–

Eretmocerus mundi (larve & pop)

1

–

Macrolophus caliginosus (nymf & adult)

1

1

Orius laevigatus (nymf & adult)

1

1

Orius majuscules (nymf & adult)

1

1

Phytoseiulus persimils (nymf & adult)

1

1

Aphidoletes aphidimyza (larve)

1

–

Natuurlijke vijand

Klasse 1: tussen 0 en 25 % effect, Klasse 2: tussen 25 en 50 % effect, Klasse 3: tussen 50 en 75 % effect, Klasse 4: tussen 75 en 100 % effect

Zacht voor het gewas
Nocturn® is een emulsie in water (EW). Daardoor is het middel zeer zacht voor het gewas. Ook
laat een bespuiting totaal geen zichtbaar residu achter op de vruchten.

Adviseringen
Nocturn® is toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel in de niet grondgebonden bedekte teelt van
aubergine, tomaat, paprika en Spaanse peper.
Bij een gewasbehandeling tegen rupsen wordt Nocturn® toegepast met een dosering van 100 ml
per 100 liter water. Nocturn® mag maximaal tweemaal per teelt worden ingezet. Pyridalyl is niet
systemisch. Een zo volledig mogelijke bedekking van de plant bevordert daarom het bestrijdend
effect. Met veel water spuiten en alle delen van de plant goed raken dragen bij aan de meest
optimale plaagbestrijding.
Nocturn® toepassen middels fog – en LVM-apparatuur is mogelijk. Spuiten zal echter altijd de
meest zekere werking bieden.

Resistentiemanagement = Goed afwisselen
Om nog lang van dit nieuwe en effectieve, goed integreerbare product gebruik te kunnen maken
en ook de belangrijke werking tegen trips langdurig veilig te stellen, is het ten zeerste aan te
raden Nocturn® goed af te wisselen met andere middelen (gewasbeschermingsmiddelen met een
ander werkingsmechanisme maar ook natuurlijke vijanden).

Nocturn®
■■
■■
■■
■■

Toelatingsnummer 13359 N
100 g/l pyridalyl
Emulsie in Water (EW)
Let op! Voor gebruik altijd aandachtig het etiket lezen.
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