
EPHEScontrol 
Sommerfuglegg av voksmøll (Ephestia kuehniella)  

 
Bruksformål:  
Eggene er alternativ proteinkilde for rovtegene Macrolophus pygmaeus og Orius majusculus 
i plantekulturer i veksthus, plasttunnel og i innendørsbeplantninger. 
 
Sammensetning: 
Inneholder inaktive Ephestia kuehniella egg pakket i ris. 
100 ml flaske 10 gram egg eller 30 gram egg. 
Poser med 250 gram eller 500 gram egg. 
 
 
Tilvirke: Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745 
  
Importør: Bombus Natur AS. Bjørekeveien 4B, 4345 Bryne, Norge 
 
Reg.nr: 2018.30      Netto innhold: Se forpakning 
 

 
 
 

 
Bruksområde: 
Frukt- og bærvekster, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel.  
I innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.). 
 
Virkeområde: 
Ephestia kuehniella egg brukes til å fôre og etablere rovteger Macrolophus pygmaeus og 
Orius majusculus i plantekulturen. Eggene er bestrålt eller frosset, og vil derfor aldri klekke. 
Rovtegepopulasjonen kan dermed holde seg stabil i perioder med lite skadedyr og være i 
beredskap i perioder med skadedyr. 
 
Virkemåte: 
Rovtegene spiser eggene når det er lite tilgang på byttedyr i kulturen. 
 
Utseende: 
Egg: 0.6 mm, gule og avlange. 
 
Klimakrav: 
Eggene tåler ikke direkte sollys, ellers ingen spesielle klimakrav. 
 
Bruksrettledning: 
Plasser eggene på de samme områdene nytteorganismene blir satt ut på. Vann bladene før 
utslipp slik at eggene fester seg på bladet. 
 

 Antall egg 
/ m2 

Antall m2/ 100 g Intervall Antall behandlinger 

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



Forebyggende 40 gram 2500 Annenhver 
uke 

- 

 
Integrert plantevern: 
E. kuehniella eggene er sterile (drept ved frysing eller stråling) og vil ikke påvirkes av 
kjemiske plantevernmidler. Men det kan oppstå problemer dersom nytteorganismene spiser 
egg med sprøytemiddelbelegg. 
 
Lagring: 
Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt i mørke ved temperaturer mellom 8-10°C. 
Produktet bør ikke lagres lengre enn 5 dager. Det er anbefalt å slippe ut organismene samme 
dag eller dagen etter levering. 
 
Forsiktighetsregler: 
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. 
 
Avfallshåndtering: 
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. 
 
Produksjonsdata (evt. Bachnr): Se forpakning 
 
 
 
 
 


