CHRYSOcontrol
Gulløylarve (Chrysoperla carnea)
Bruksformål:
Mot bladlus i plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.
Sammensetning:
Inneholder Chrysoperla carnea i larvestadiet.
Tilvirker: Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745
Importør: Bombus Natur AS. Bjørkeveien 4B, 4345 Bryne, Norge
Reg.nr: 2018.36

Netto innhold: Se forpakning

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder.
Bruksområde:
Bærvekster, frukt, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel, og i
innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.).
Virkeområde:
Larvene til C. carnea bekjemper ulike bladlusarter. Larvene foretrekker bladlus, men kan
også spise spinnmidd, mellus, ullus, trips og sommerfuglegg og -larver.
Virkemåte:
Larver av C. carnea suger ut innholdet av byttedyret. Voksne individer spiser kun pollen,
nektar og honningdugg.
Utseende:
Voksne: 15-20 mm, grønne eller gule med gullglinsende øyne.
Larver: 1-8 mm, lysegule og rødbrune flekker.
Egg: 1 mm, lysegrønne og festet med lang stilk.
Klimakrav:
Optimale klimaforhold er 12-35°C, men de blir lite påvirket av klimatiske faktorer.
Bruksrettledning:
Åpne flasken og rist den forsiktig for å få fram larvene. Spre larvene utover i kulturen eller i
angrepne områder. Dette bør gjøres tidlig på morgenen eller sent på kvelden.

Lett bekjempelse

Antall dyr/
m2
5 larver

Antall m2/ 10 000
dyr
2000

Intervall
Hver uke

Antall
behandlinger
Til angrepet er
under kontroll

Kraftig bekjempelse

40 larver

250

2
behandlinger
på 8-10
dager

Til angrepet er
under kontroll

Integrert plantevern:
C. carnea kan med fordel brukes sammen med snylteveps og/eller gallmygg mot bladlus.
C. carnea kan være følsomme for flere plantevernmidler, men kan brukes sammen med
enkelte preparater som er skånsomme mot nyttedyr (se «side effect list»).
Lagring:
Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt og ved temperaturer mellom 6-10 °C i mørke, med
relativ luftfuktighet (RH) på > 85 %. Produktet bør ikke lagres lengre enn 48 timer. Det er
anbefalt å slippe ut organismene samme dag eller dagen etter levering. De tåler ikke direkte
sollys.
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

