Productinformatie

ESK
ESK is een natuurlijk afdekmiddel tegen de Spintkever, Prachtkever en Houtboorder.
ESK bestaat uit diverse plantenextracten vermengd met een natuurlijke lijmsoort.
De natuurlijke componenten van ESK zorgen ervoor dat de Eikenspintkever, Prachtkever en
Houtboorder geen gaatjes boren in de stam van de boom.

De Eikenspintkever (Scolytus intricatus) is een bastvreter met een
voorkeur voor eikensoorten. De kever boort zich in de stam en tak van
een verzwakte eik en legt zijn eitjes in een moedergang. Deze
moedergang is 1-3 cm lang en loopt dwars op de stam of tak. De
larvengangen zijn lang en liggen dicht bij elkaar. Pas geplante bomen
worden hierdoor geringd en sterven af. Jonge aanplant van eiken kan
veel schade oplopen.

Toediening
ESK is eenvoudig toe te dienen door het op de stam te smeren. GreenGuard adviseert om de
boom tot aan de gesteltak te behandelen. Deze zit gemiddeld op 2,50 meter. Door de
behandeling ontstaat een natuurlijke barrière waardoor de Eikenspintkever, Prachtkever en
Houtboorder worden tegengehouden. ESK blijft ruim 2 maanden op de stam zitten,
afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is belangrijk om op tijd de stam met ESK te
behandelen.
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Dosering
De dosering voor het gebruik van ESK is 1 kg per 8 m2 bastoppervlakte.
De dosering is sterk afhankelijk of de bast ruw of glad is.
Eventueel verdunnen met maximaal 5% water.
In onderstaande tabel is snel terug te vinden hoeveel ESK per boom nodig is:
(op onze website vind u ook een rekenmodule voor de juiste hoeveelheid)
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