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 Stratiolaelaps scimitus 
Rovmidd (tidligere Hypoapis miles) 

 

 

 
Bruksformål: Mot jordlevende stadier av mygg og fluer som f. eks. hærmygg, soppmygg og vannfluer, 

samt trips og spretthaler i plantekulturer i veksthus, plasttunnel, innendørs og ved matsopproduksjon. 

 

Sammensetning: Egg, nymfer og voksne Stratiolaelaps scimitus i en mix av vermikulitt og sterilisert 

kokostorv tilsatt kopramidd (Tyrophagus putrescentiae) og /eller tørrfruktmidd Carpoglyphus lactis.) 

 

 
Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. 

Unngå innånding av støv. 

Unngå hudkontakt. 
 
 

Tilvirker: Biopol B.V, Nijverheidsweg 11 /3251 LP Stellendam /the Netherlands 

 

Importør: BIOLOGISK AS c/o Kilden 14, 3118 Tønsberg 

 

 

Reg. nr.: 2022.23              Netto innhold: se forpakning 

 

 

Bruksområde: 

Mot jordlevende stadier av mygg og fluer som hærmygg, soppmygg og vannfluer, samt trips og spretthaler i 

plantekulturer i veksthus, plasttunnel, innendørs og ved produksjon av matsopp. 

 

Virkeområde: 

Stratiolaelaps scimitus bekjemper egg, larver og pupper av hærmygg (Sciaridae spp.), soppmygg, vannfluer 

og andre mygg og små fluer i vekstmediet. De foretrekker små larvestadier. Spiser også trips og spretthaler. 

 

Virkemåte: 

Voksne og nymfer søker aktivt etter jordboende insektstadier, og suger ut kroppsvæsken til byttedyret. 

Stratiolaelaps scimitus oppholder seg i og på vekstmediet rundt plantenes stengel. Den vil sjelden bli 

observert på plantene. 

 

Utseende: 

Fullvoksne: Opptil 1 mm, lysbrune med 4 par bein  

Larver og første nymfestadiet: Hvite med 3 par bein 

 

Klimakrav: 

Stratiolaelaps scimitus fungerer best i porøs, fuktig, men ikke for våt jord. Minimum temperatur bør være 15 

ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. 

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde. 
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Bruksrettledning: 

Preparatet ristes forsiktig før bruk, og innholdet fordeles i kulturen ved å strø innholdet jevnt ut, eller i små 

hauger (ca en spiseskje) på vekstmediet til plantene. Stratiolaelaps scimitus vil etablere og formere seg best 

hvis de legges i små hauger. 

 
 Antall pr m² Ant. m² pr 10 000 dyr Ant. behandlinger 

Forebyggende 100 100 1 

Lett bekjempelse 200 50 1 

Kraftig bekjempelse 200 20 1 

 
Integrert plantevern: 

Stratiolaelaps scimitus tåler kjemiske plantevernmidler bedre enn mange andre nytteorganismer, men det bør 

allikevel brukes kjemiske midler som er skånsomme mot nytteorganismer (se «side effect list»). Stratiolaelaps 

scimitus kan kombineres med Steinernema feltiae og de fleste andre nytteorganismer mot hærmygg og andre 

skadegjørere. 

 

Lagring: 

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres noen dager ved 12 – 15 ºC i mørke. Sørg for 

ventilering slik at CO2 som dannes slippes ut. 

 

Forsiktighetsregler: 

Bruk vernehansker, åndedretsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av 

preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. 

 
Avfallshåndtering: 

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallanlegg. Plastemballasje kildesorteres. 

 

Produksjonsdato (evt. 

batchnr.): Se forpakning 
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