
MEER INFO? 011 580 585 of info@ecostyle.be Bestel aan de kassa = volgende week thuis geleverd!
Indien u ook uw e-mailadres invult, dan ontvangt u 

een mail waardoor u de uitlevering van uw pakje  
kan volgen. Het pakje past in iedere brievenbus.

Lieveheersbeestjes tegen luizen
Lieveheersbeestjes tegen luizen

 Tegen alle soorten luizen
 Voor serre, siertuin, 
moestuin en boomgaard

 Inzetbaar vanaf de eerste 
bladluizen

Omgekrulde plakkerige 
bladeren, zwarte schimmel?

Hoe bladluizen effectief bestrijden?
Bladluizen kunnen zich op zeer korte tijd tot een ware plaag 
ontwikkelen. Daarom is het van belang een bladluishaard 
tijdig te bestrijden. Lieveheersbeestjes zijn een ecologische en 
doeltreffende bestrijding voor bladluizen in serre, veranda, maar 
ook in bomen, struiken en hagen in de tuin. 

Het aantal uit te zetten larven hangt af van de ernst van de 
aantasting.

VOORBEELD: AANTAL IN TE ZETTEN:
Rozen & bloeiende planten 3 tot 5 larven/bloeiende twijg
Sierheesters (kamperfoelie, klimroos) 1 tot 2 larven/bladluiskolonie

Houtig kleinfruit (aalbessen,…) 3 tot 5 larven/twijg of 10 larven/
sterke aantasting

Laagstam fruitbomen 10 tot 20 larven/boom of 1 tot 2 
larven/bladluiskolonie

Moestuin (sla, aardbei,…) 2 tot 5 larven/plant

Controleer elke dag en herhaal de uitzetting indien nodig. 

Bovenaan een pop, onderaan een larve van een lieveheersbeestje

www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding 

ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 te 3450 Geetbets, bewaart uw persoonsgegevens voor 
administratie en opvolging overeenkomstig ons algemeen privacybeleid. U heeft het recht op inzage 
en kan deze gegevens verbeteren of laten wissen. Meer info op https://www.ecostyle.be/nl/privacy-
policy. U kan rechtstreeks contact opnemen via info@ecostyle.be. Je persoonsgegevens worden 
verwerkt door ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 3450 Geetbets in het kader van je bestelling van 
ons product. De gegevens die je opgeeft via dit formulier worden enkel gebruikt om het product te 
verzenden en meer informatie over onze producten te bezorgen. Je persoonsgegevens worden in 
geen enkel geval doorgegeven aan derden. We bewaren je gegevens tot maximum 1 jaar na afloop 
van de selectie. Je kan je recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid 
uitoefenen en ons bereiken via info@ecostyle.be. Voor meer info https://www.ecostyle.be/nl/
privacy-policy. 

Bestel in 3 simpele stappen 

Natuurlijke bestrijding
De effectieve én duurzame  
oplossing van uw tuinplagen

Lieveheersbeestjes zijn verzot op bladluizen

Ultra vers = 
Ultra

 doeltreffend 

1 2 3
Kies de juiste 

bestrijding voor je 
plaag.

Bewaar adalia in de koelkast tot wanneer je ze gebruikt.

Vul het 
bestelformulier op 

de keerzijde 
volledig in

Geef het ingevulde 
strookje af aan 

de kassa en betaal. 
Je bestelling wordt 

thuis geleverd.



Hoe herken je schade van bladluizen? Bestelstrook voor de winkelier
Vul dit bestelformulier in, ga hiermee naar de kassa en betaal.  
Je bestelling wordt thuis geleverd, uiterlijk een week na bestelling.

Mijn bestelling

Adalia tegen bladluis
Adalia bipunctata (tweestippig lieveheersbeestje)

 50 larven

€ 32,95
(incl verzendkosten)

 100 larven

€ 37,95
(incl verzendkosten)

 Adalia Farm

€ 44,95
(incl verzendkosten)

●  Bladluizen komen vooral voor op rozen en fruitbomen, maar 
kunnen eigenlijk op elke plant voorkomen. 

●  Je vindt ze meestal op toppen van jonge stengels met groeiend 
blad en bloemknoppen, omdat de sapstroom daar veel 
voedingstoffen bevat.

●  Door het wegzuigen van groeisappen veroorzaken bladluizen 
groeivertraging, omkrullende en vervormde bladeren, 
verdroging en zelfs afsterving. 

●  Luizen scheiden honingdauw uit: een kleverige massa waarop in 
een later stadium roetdauw tot ontwikkeling kan komen.

●  Nog meer schade veroorzaken ze door het overbrengen van 
ziektes en virussen. 

Wat zijn bladluizen?
Bladluizen zijn kleine sapzuigende 
insecten met een zacht peervormig 
lichaam dat meestal niet groter is dan 
een halve centimeter, in alle mogelijke 
kleuren. Ze leven meestal in kolonies.

Bestrijding van bladluis met Adalia
Adalia bipunctata is een inheems 
lieveheersbeestje dat zich met 

verschillende soorten bladluizen voedt. De volwassenen leggen 
30 tot 50 eitjes per dag. De eitjes zijn langwerpig en geel-oranje 
van kleur. Na 4 tot 8 dagen komen de eitjes uit, en gaan de larven 
op zoek naar bladluizen. 

Bestel Adalia larven
●  Plaats bij droog weer en een temperatuur boven 

15°C in het midden van elke bladluiskolonie 1 à 2 
larven van lieveheersbeestjes. Gebruik de papieren 
zakjes die worden meegeleverd bij het doosje met 
larven. Breng de larven met wat substraat in een papieren zakje 
en hang die in de buurt van bladluiskolonies. Dit kan je doen met 
een nietje, naald, papierklem, duimspijker…

●  De larven gaan onmiddellijk actief op zoek naar bladluizen 
en eten er tot 120 per dag op. Na ongeveer 2 weken is de 
bladluisplaag weg of zichtbaar afgenomen.

●  Let er op de larven niet uit te zetten net voor een periode van 
zware regenval, wind, koude of vorst. Als het slecht weer is op 
het moment dat je de larven ontvangt, kan je ze max. 1 tot 2 
dagen in de koelkast bewaren bij 8 à 10°C.

Bestel Adalia Farm en kweek zelf Adalia-larven
Plaats Kweek zelf honderden lieveheersbeestjes in 10 dagen met 
Adalia Farm. Het thuisgeleverde pakket bevat alles wat u hiervoor 
nodig heeft:
●  Een doosje met volwassen lieveheersbeestjes
●  Een doosje met voeding (gekoeld bewaren)
●  Een lepeltje om de voeding te scheppen
●  Een drinkschaaltje met watjes
●  Een penseel om de diertjes voorzichtig te verplaatsen
●  10 blaadjes om in accordionvorm te plooien als kweekmedium
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Adresgegevens
(vul dit bestelformulier IN DRUKLETTERS in a.u.b)

Naam

Straat

nr  bus

Postcode

Gemeente

Tel

E-mail

Wij houden je via e-mail op de hoogte over de status van je bestelling!

Bladluizen


