Cryptolaemus-System
Marihøne (Cryptolaemus montrouzieri)
Bruksformål: Mot ullus på plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantinger.
Sammensetning: Voksne marihøner.

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
Unngå innånding av støv.
Unngå hudkontakt.
Tilvirker: Biobest N.V., Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgia
Importør: NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar
Reg. Nr.: 2018.32

Nettoinnhold: se forpakning

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

Bruksområde:
Prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bærvekster i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.
Virkeområde:
Angriper de fleste arter og stadier av ullus (Planococcus og Pseudococcus spp.) på overjordiske plantedeler, men gir
dårlig kontroll av Pseudococcus affinis på tomat.
Virkemåte:
Voksne marihøner og larver spiser ullus i alle stadier. Vokse marihøner spiser også pollen og honningdugg fra lusene.
Utseende:
Voksne marihøner: 4 mm lange, rød-brunt hode og kropp, med mørke-brune til svarte dekkvinger.
Egg: hvite, avlange, finnes vanligvis enkeltvis i ull-lus koloniene.
Larver: opptil 13 mm lange og dekket av hvit voks. Etterligner vertens larver, men er mer robuste og bevegelige.
Puppe: 6 mm, brune, dekket med voksull, og finnes gjemt på bladenes underside.
Klimakrav:
Temperaturen må være over 16oC. Optimale forhold er 21-25 ºC og 70-80 % luftfuktighet. De er mest aktive i solskinn.

Bruksrettledning:
Marihønene bør settes ut på kvelden. Sett dem ut på blader hvor det er angrep av ullus.
Antall dyr/m2

Antall m2/ 25 dyr

Intervall

Antall behandlinger

Forebyggende

-

-

-

-

Lett bekjempelse

2

13

Hver uke

2x

10

2,5

-

1x

Kraftig bekjempelse

Integrert plantevern:
C. montrouzieri er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater
som er skånsomme mot nyttedyr (søk «side effect list»). Den kan også brukes samtidig med de fleste andre
nytteorganismer.
Lagring:
Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres maks 1-2 dager ved 10-15 oC i mørket.
Forsiktighetsregler:
Ingen.
Avfallshåndtering:
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.
Produksjonsdato (evt. batchnr.):
Se forpakningen.

