
 
 

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. 
Unngå innånding av støv. 
Unngå hudkontakt. 
  

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde. 

Hypoaspis-System A 
Rovmidd (Hypoaspis aculeifer) 

 

  
 

Bruksformål: Mot jordlevende stadier av mygg og fluer (for eksempel hærmygg, soppmygg og vannfluer), trips og 
spretthaler i ulike veksthuskulturer, plasttunneler og i matsopp-produksjon, samt mot løkmidd på løk og knoller av 
planter i liljefamilien. 

 
Sammensetning: Egg, nymfer og voksne H. aculeifer i vermikulitt, torv og melmidd, Tyrophagus putrescentiae  
 

 

 

 

 

 

 
Tilvirker: Biobest N.V., Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgia 
 

Importør: NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar 
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Bruksområde: 
H. aculeifer kan brukes i ulike plantekulturer i veksthus, plasttunneler og i produksjon av matsopp som vokser i orga-
nisk vekstmedium.  
 

Virkeområde: 
H. aculeifer bekjemper egg, larver og pupper av hærmygg (Sciaridae spp.), soppmygg, vannfluer o.a. mygg og små 
fluer i vekstmediet.  De foretrekker små larvestadier. H. aculeifer spiser også jordboende stadier av trips, spretthaler, 
og løkmidd (Rhizoglyphus echinopus). 
 

Virkemåte: 
Nymfer og voksne H. aculeifer søker aktivt etter jordboende stadier og suger ut kroppsvæsken til byttedyret.  H. 

aculeifer oppholder seg i og på vekstmediet rundt plantenes stengel.  De blir sjeldent observert på plantene. 
 

Utseende: 
Voksne rovmidd:  Opptil 1 mm, lysebrune. 
Larve/ første nymfestadium: Hvite. 
 

Klimakrav:  
H. aculeifer fungerer best i porøs, fuktig, men ikke for våt jord. Temperaturen bør være minimum 15ºC.   



Bruksrettledning: 
Preparatet ristes forsiktig før bruk og innholdet fordeles i kulturen ved å strø vermikulitten  og torvjorda med  
H. aculeifer jevnt på plantene eller ved å legge innholdet i små hauger (á en spiseskje) på vekstmediet til plantene.  
H. aculeifer vil etablere og formere seg best hvis de legges i små hauger på vekstmediet. 
 
 

 
 
Integrert plantevern: 
H. aculeifer tåler kjemiske plantevernmidler bedre enn mange andre nytteorganismer. Ved behov for kjemisk plante-
vern bør det  brukes plantevernmidler som er skånsomme mot H. aculeifer.  H. aculeifer kan med fordel suppleres med 
Steinernema feltiae og de fleste andre nytteorganismer mot hærmygg og andre skadegjørere.  
 

Lagring: 
Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres noen dager ved 10 - 15oC i mørket. 
 

Forsiktighetsregler: 
Bruk vernehansker, åndedrettsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. 
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. 
 

Avfallshåndtering: 
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. 
 
 Produksjonsdato (evt. batchnr.): Se forpakning. 
 

  Antall dyr/ m2 Antall m2/ 10 000 dyr Intervall Antall behandlinger 

Forebyggende 100 100 - 1 x 

Lett bekjempelse 200 50 - 1 x 

Kraftig bekjempelse 500 20 - 1 x 


