
APHIcontrol 
Bladlussnylteveps (Aphidius colemani) 

 
Bruksformål:  
Mot bladlus (ferskenbladlus og agurkbladlus) på plantekulturer i veksthus, plasttunnel og 
innendørs. 
 
Sammensetning: 
Inneholder mumier av Aphidius colemani i bokhvete. 
 
Tilvirke: Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745 
  
Importør: Bombus Natur AS. Bjørkeveien 4B, 4345 Bryne, Norge 
 
Reg.nr: 2018.46      Netto innhold: Se forpakning 
 

 
 
 

 
Bruksområde: 
Bærvekster, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel, og i 
innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.). 
 
Virkeområde: 
Bekjemper agurkbladlus Aphis gossypii og ferskenbladlus Myzus persicae.  
 
Virkemåte: 
Hunn-snyltevepsen parasitterer, dvs. legger et egg inne i bladlus. Den nyklekte 
snyltevepslarven spiser på bladlusas indre organer. Parasitterte bladlus svulmer opp og 
hardner til en læraktig grå/brun mumie. De første mumiene observeres etter ca. 2 uker. Den 
voksne snyltevepsen vil gnage seg ut gjennom et rundt hull på ryggen til mumien.   
 
Utseende: 
Voksen: 2-3 mm lang med svart hode og forkropp, og gulbrun bakkropp og bein. 
Andre stadier utvikles inne i bladlus-verten. 
 
Klimakrav: 
Effekten avtar ved svært høye temperaturer (over 30ºC). Aphidius colemani fungerer best 
ved temperaturer mellom 13 og 21 °C. Luftfuktigheten bør være mellom 50 og 80 % RF. 
Unngå utslipp i direkte solskinn fordi snyltevepsene flyr mot lyset. Mumiene tåler ikke vann 
og bør slippes ut på tørre og skyggefulle plasser. 
 
Bruksrettledning: 
Før åpning av flasken, la den stå horisontalt og rotere for å blande innholdet. Fordel 
innholdet i bokser eller løst i kulturen i områder hvor det finnes bladlus. Anbefales å slippes 
ut tidlig om morgenen eller sent på kvelden. 

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



 
 
 

 Antall dyr/ 
m2 

Antall m2/ 500  
dyr 

Intervall Antall 
behandlinger 

Forebyggende 0,25 2000 Hver uke  
Lett bekjempelse 1 500 Hver uke 3x 
Kraftig bekjempelse 2 250 Hver uke 3x 

  
 
Integrert plantevern: 
A. colemani 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 og 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 
 
 
 
 
 


