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Feromoon voor het signaleren en monitoren van: 

Nesidiocoris tenuis 
 ♀︎♂︎  

PheroNesi™ 
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Algemene informatie: 

De roofwants Nesidiocoris tenuis is van mediterrane origine, maar 

komt tegenwoordig in veel regio's voor, omdat hij werd ingezet 

als een efficiënte roofwants voor de biologische bestrijding van 

kas-wittevlieg (Trialeurodes vaporariorum), tabakswittevlieg 

(Bemisia tabaci) en de tomatenmineermot eieren (Tuta absoluta).  

In regio's met een klimaat als in Nederland en België overleven ze 

de winter niet en komen dan alleen voor in kassen. Het probleem 

is dat Nesidiocoris tenuis schade geeft aan vruchten en ringen laat 

verschijnen op de stengels. 

HortiPro heeft PheroNesi™ ontwikkeld en dit feromoon lokt adulte 

Nesi roofwantsen. PheroNesi™ lokt zowel mannelijke als 

vrouwelijke adulten.  

Toepassing:  
Het signaleren en monitoren van de plaag van de Nesidiocorus 

tenuis m.b.v. de PheroNesi™: 

1 - 2 gele HortiPro vangplaten per 1.000 m2  

10 - 20 gele HortiPro vangplaten met  per hectare  

 

Een hoge plaagdruk vraagt om intensieve monitoring. Dan 

adviseren wij de volgende aantallen te gebruiken: 

10 - 25 gele HortiPro vangplaten per 1.000m2 

100 - 250 gele HortiPro vangplaten per hectare 

 

 

 

 

 

Werkwijze: 

- Gebruik gele HortiPro vangplaten of vergelijkbaar bij voorkeur 

zonder bedrukking en rasters. 

- Steek de PheroNesi-dispenser tot aan het dopje in een 14 

millimeter gat. 

- Verdeel de platen gelijkmatig over de oppervlakte van de kas.  

- Bij plaatsing boven het gewas de vangplaten aan de rollertrap 

linten nieten. 

- Indien er niet gewerkt wordt met rollertraps dan de vangplaten aan 

de kaspoten hangen m.b.v. een magneethaak. 

- Aangezien de Nesidiocoris tenuis zich vaak in de koppen van het 

gewas ophoudt verdiend plaatsing van de vangplaten aan de 

rollertrap linten boven het gewas de voorkeur. 
 

 

Geadviseerde vallen: 

Werking: 

De Nesidiocoris tenuis 

wantsen blijven plakken aan 

de gele vangplaten. Vervang 

de vangplaat als deze vol is.  

De PheroNesi™ feromonen 

gaan 6-8 weken mee en 

kunnen met de handen 

aangeraakt worden. 

De Macrolophus pygmaeus 

kan ook op de gele vangplaat 

af komen. 
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