
 

 

 

 

 

 

Aansluitproef Witte vlieg aardbei 
 
Doel : Bepaling effectiviteit en selectiviteit 
Aantasting : Witte vlieg (Trialeurodes vaporariorum) 

Gewas : Aardbei 

Teelt : Kasteelt 

Locatie : Botany B.V., Horst-Meterik 

Start proef: : Q3 

Aantal herhalingen : 4 

Kunstmatige infectie : Ja, witte vlieg zal geïntroduceerd worden     

Start toepassingen : Afhankelijk van de druk in het gewas en toepassing  

   (preventief/ curatief) 

Aantal toepassingen : 3  

Interval toepassingen : 7 dagen 

Apparatuur : Handgedragen proefveldspuit met Birchmeier 1.3 mm 

Waarneming : Tellen van verschillende stadia van witte vlieg op 

    bladponsjes  

 : Fytotoxiciteit 

 : Zichtbaar residu 

 : Gewasstand 

Aantal waarnemingen : 6 (A00, A07, B07, C07, C14 en C21)    

Analyse : Statistische analyse met behulp van ARM op basis  

   van LSD (p = 0.05) bij minimaal 5 objecten 

Verslaglegging : Na afronding van de proef zullen proefgegevens en  

   resultaten digitaal (Excel) worden gedeeld  

   met alle opdrachtgevers, presentatie en video 

 

• Prijs per ingebrachte behandeling: € 1.900,- 

• Prijs per extra uitvoerende toepassing (per deelnemer) buiten het standaard  

programma: € 50,- 

• Alle data zal voor iedereen openbaar zijn in de proef, indien middelen nog niet zijn toegelaten 

zullen deze onder code worden gepresenteerd 

• Inzet van de aansluitproef is om alle geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de 

resultaten in fysieke momenten 

• Optioneel: Ontwikkelingen tijdens de proef zullen a.d.h.v. 2 video opnames professioneel 

worden vastgelegd en naderhand worden getoond. Daarnaast zullen zal de data ook in de 

vorm van een opgenomen presentatie getoond worden als naslagwerk. Hiervoor zal een 

extern marketing bureau worden ingehuurd. Prijs per deelnemer wordt verwacht op € ±350,- 

(nader berichtgeving volgt) 

• In de proef zal een onbehandeld object worden meegenomen waarin geen behandeling 

tegen/van invloed op witte vlieg worden uitgevoerd, verder zal een referentie product worden 

meegenomen als controle van de uitvoering van de toepassing 

• Het benodigde product zal door de fabrikant ter beschikking worden gesteld 

• De proef kan in onderling overleg met de betreffende contactpersoon bezocht worden 

• Deze proef zal onder GEP worden uitgevoerd 

• Botany B.V. beschikt over het TNG-certificaat voor toepassing van niet-toegelaten middelen 

 


