
MACROcontrol 
Rovtege (Macrolophus pygmaeus) 

 
Bruksformål:  
Mot veksthusmellus og bomullsmellus i plantekulturer i veksthus, plasttunnel og 
innendørsbeplantninger.  

Sammensetning: 
Nymfer og voksne Macrolophus pygmaeus i flaske med vermikulitt. 

Løsvekt i flaske som innholder 500 individer.   

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: 2018.6     Netto innhold: Se forpakning 
 

 
 
 

 
Bruksområde: 
Prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bærvekster i veksthus, plasttunnel og 
innendørsbeplantninger. Rovtegen anbefales ikke i Gerbera der den kan forårsake skade i 
blomsten.  
 
Virkeområde: 
Bekjemper alle stadier av veksthusmellus og bomullsmellus, men foretrekker egg og 
larver/nymfer. Arten spiser også sommerfuglegg, minerfluelarver, trips, bladlus og 
spinnmidd.  

Virkemåte: 
Voksne rovteger og tegenymfer søker aktivt etter mat. De stikker sugesnabelen i byttet og 
suger ut innholdet. Egg, larver og pupper som er blitt sugd ut vil beholde sin opprinnelige 
form, men med et lite hull.  

Utseende: 
Egg: Er ikke synlige, siden de legger inni plantedeler. 
Nymfer: Lettest å finne på undersiden av bladene, er gulgrønn på farge. 
Voksne: Ca. 6 mm lange, enten grønne eller sitrongrønne med lange antenner og bein.  
 
Klimakrav: 
Fungere mellom temperaturene 15-32°C (optimalt ved temperaturer på 20-25°C). 
Luftfuktigheten (R.H) bør vræe 60-65 %. 
 
Bruksrettledning: 
Fordel flaskens innhold på blader i kulturen. Sett gjerne ut snyltevepsene E. formosa 

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



eller  E. eremicus samtidig med M. pygmaeus. Rovtegen har lang utviklingstid (29 dager ved 

20 °C), så den bør slippes ut tidlig i kulturen. Det vil også være en fordel å strø ut steriliserte 
sommerfuglegg av Ephestia sp. som matkilde for raskere å bygge opp rovtege-populasjonen.  
 

 

 
Antall 
dyr/m2 

Antall m2/ 250 dyr Intervall Antall 
behandlinger 

Forebyggende 0,5 50 Annenhver uke - 

Lett bekjempelse 0,5 50 Annenhver uke 2 x 

Kraftig 
bekjempelse 

5 500 Annenhver uke 2 x 

 
 
Integrert plantevern: 

Kan brukes samtidig med de fleste nytteorganismer.  Er følsom for kjemiske 

plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot 
nyttedyr (søk «side effect list»).  

Lagring: 
Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt og i temperaturer mellom 8-10°C. 
Produktet bør ikke lagres lengre en 48 timer, anbefalt å slippe ut organismene samme dag 
eller dagen etter levering. Tåler ikke direkte sollys eller plantevernmiddler. 
 
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 
 
 
 


