
 

Swirski Mite  
Rovmidd (Amlyseius swirskii) 

 
  

Bruksformål:  Til bekjempelse av amerikansk blomstertrips, veksthusmellus og bomullsmellus. 
Sammensetning: Småpakker med krok; med rovmidd,.lagringsmidd og kli. 
 

 

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

  
Reg.Nr.: 2006.19. Nettoinnhold: 10.000 rovmidd. 
 
Tilvirker: Koppert B.V. – Veilingweg 17 – NL-2650 AD Berkel e. R 
Leverandør: Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27 B, DK - 8200 Århus N                                     
Importør: VekstMiljø as, Kvålkroken 4, 4323 Sandnes 
 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i 
strid med godkjent bruksområde. 
 
Bruksområde: 
Agurk, tomat, paprika, kryddervekster, jordbær og prydplanter i veksthus. Ikke anbefalt i tomat, pga. dårlig etablering. 
 
Virkeområde: 
A. swirskii bekjemper unge stadier av amerikansk blomstertrips (Frankinella occidentalis), samt egg og 1.nymfestadie hos 
veksthusmellus (Trioleurodes vaporariorum) og bomullsmellus (Bremisia tabaci).  
 
Virkemåte: 
Nymfer og voksne av A. swirskii stikker munndelene inn i byttet og suger ut kroppsvæsken av byttedyret. Byttedyret 
skrumper inn etter å ha blitt sugd ut, og er derfor vanskelig å oppdage i kulturen. 
 
Utseende: 
Egg: avlange, transparent hvite 
Nymfer og voksne: beigerosa, dråpeformet, litt nedtrykt med korte bein. 
 
Klimakrav: 
Midden jobber optimalt ved temperaturer mellom 25-28 ºC og luftfuktighet 60-90 %. Under 15 ºC er midden inaktiv. 
 
Bruksrettledning: 
Rist og vend flasken forsiktig før innholdet henges på infiserte planter, eller legges på dyrkingsmediet 
  Ant/ m

2
 Ant. m

2
/ 12.500 dyr  Intervall   Ant. behandlinger 

Forebyggende 20 625 - 1 x 

Lett bekjempelse 50 250 - 1 x 

 Kraftig bekjempelse   100  125  - 1 x 

 
Integrert plantevern:  
Kan brukes sammen med andre nyttedyr. Ved bruk av kjemiske plantevernmidler, bruk midler som er skånsomme for 
nyttedyr. Ta ellers kontakt med importør.  
 
Oppbevaring:  
Rovmidden kan oppbevares mørkt ved 10 - 15 ºC i maks 1 - 2 dager.  
 
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 tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastavfall kildesorteres. 
 
Produksjonsdato og holdbarhet (evt. batchnr.): se forpakningen. 



 

Swirski Mite Plus 
Rovmidd (Amlyseius swirskii)-småpakker 

 
 

Bruksformål:  Til bekjempelse av amerikansk blomstertrips, veksthusmellus og bomullsmellus. 
Sammensetning: Småpakker med krok; med rovmidd,.lagringsmidd og kli. 
 

 

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

  
Reg.Nr.: 2006.19. Nettoinnhold: 100/500 småpakker med 250 midd. 
 
Tilvirker: Koppert B.V. – Veilingweg 17 – NL-2650 AD Berkel e. R 
Leverandør: Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27 B, DK - 8200 Århus N                                     
Importør: VekstMiljø as, Kvålkroken 4, 4323 Sandnes 
 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i 
strid med godkjent bruksområde. 
 
Bruksområde: 
Agurk, tomat, paprika, kryddervekster, jordbær og prydplanter i veksthus. Ikke anbefalt i tomat, pga. dårlig etablering. 
 
Virkeområde: 
A. swirskii bekjemper unge stadier av amerikansk blomstertrips (Frankinella occidentalis), samt egg og 1.nymfestadie hos 
veksthusmellus (Trioleurodes vaporariorum) og bomullsmellus (Bremisia tabaci).  
 
Virkemåte: 
Nymfer og voksne av A. swirskii stikker munndelene inn i byttet og suger ut kroppsvæsken av byttedyret. Byttedyret 
skrumper inn etter å ha blitt sugd ut, og er derfor vanskelig å oppdage i kulturen. 
 
Utseende: 
Egg: avlange, transparent hvite 
Nymfer og voksne: beigerosa, dråpeformet, litt nedtrykt med korte bein. 
 
Klimakrav: 
Midden jobber optimalt ved temperaturer mellom 25-28 ºC og luftfuktighet 60-90 %. Under 15 ºC er midden inaktiv. 
 
Bruksrettledning: 
Posene henges opp i plantene eller legges på dyrkingsmediet. 

  Ant poser/ m
2  Intervall (dager)  Ant. behandlinger 

Forebyggende 0,4 42 - 

Lett bekjempelse 0,4 28 - 

 Kraftig bekjempelse   1 28 - 

 
Integrert plantevern:  
Kan brukes sammen med andre nyttedyr. Ved bruk av kjemiske plantevernmidler, bruk midler som er skånsomme for 
nyttedyr. Ta ellers kontakt med importør.  
 
Oppbevaring:  
Rovmidden kan oppbevares mørkt ved 10 - 15 ºC i maks 1 - 2 dager.  
 
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 tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastavfall kildesorteres. 
 
Produksjonsdato og holdbarhet (evt. batchnr.): se forpakningen. 




