ERVIcontrol
Bladlussnylteveps (Aphidius ervi)
Bruksformål:
Mot bladlus i plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørs.
Sammensetning:
Inneholder mumier av arten Aphidius ervi i bokhvete.
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: 2018.44

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, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel.
I innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.).
Virkeområde:
A. ervi foretrekker potetbladlus (Macrosiphum euphorbia), grønnflekket veksthusbladlus
(Aulacorthum solani) og rosebladlus (Macrosiphum rosae). De parasitterer ikke
ferskenbladlus (Myzus persicae) og agurkbladlus (Aphis gossypii).
Virkemåte:
Hunn-snyltevepsen parasitterer dvs. legger ett egg inne i bladlus. Parasitterte bladlus
svulmer opp og blir brun eller grå. Etter ca. 2 uker vil den voksne snyltevepsen komme ut fra
et lite hull på ryggen til mumien.
Utseende:
Fullvoksen snylteveps: 4-5 mm lang og svart.
Andre stadier utvikles inne i verten.
Klimakrav:
Virkningen avtar ved høye temperaturer (over 30 °C). A. ervi tåler lavere temperaturer bedre
enn mange andre snyltevepsarter. Den fungerer ned mot 10-12 °C.
Bruksrettledning:
Før åpning av flasken, la den stå horisontalt og rotere for å blande innholdet. Fordel
innholdet hvor det finnes bladlus, eller fordel i bokser rundt om i kulturen. Anbefales å
slippes ut tidlig om morgningen eller sent på kvelden.
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Integrert plantevern:
A. ervi kan brukes samtidig med andre nytteorganismer. Den er følsom for de fleste kjemiske
plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot
nyttedyr (se «side effect list»).
Lagring:
Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt i mørke ved 8-10°C.
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

