
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.

MEER INFO? 011 580 585 of natuurlijkebestrijding@ecostyle.be

 Roofwants, doeltreffend 
tegen alle bewegende 
stadia van tripsen

 Werking start meteen 
na toediening

 Inzetbaar in serre en  
in openlucht

Zilverachtige vlekjes  
op de bladeren?

www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding Bestel in 3 simpele stappen 

Natuurlijke bestrijding
De effectieve én duurzame  
oplossing van uw tuinplagen

1 2 3
Kies de juiste 

bestrijding voor je 
plaag.

Vul het 
bestelformulier op 

de keerzijde 
volledig in.

Geef het ingevulde 
strookje af aan 

de kassa en betaal. 
Je bestelling wordt 

thuis geleverd.

Ultra vers = 
Ultra

 doeltreffend 

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 natuurlijkebestrijding@ecostyle.be. Voor meer info https://www.
ecostyle.be/nl/privacy-policy. 

Hoe tripsen effectief bestrijden met roofwantsen?
Tripsen bouwen gemakkelijk een resistentie op tegen 
insecticiden. Sprays en andere middelen geven dan niet altijd het 
gewenste resultaat. Bestrijding van tripsen is ook lastig omdat 
tripsen erg klein zijn en zich snel kunnen voortplanten. Gelukkig 
bestaat er al 20 jaar een succesvolle natuurlijke bestrijder in 
Europa, nl. de roofwants Orius! 

Tripsen kunnen effectief bestreden worden met de roofwants 
(Orius). Bij een plaag reken je best op 5 tot 10 roofwantsen per m². 
Bij een preventieve inzet zijn 1 of 2 roofwantsen per m² al genoeg.  

Orius tegen tripsenOrius tegen tripsen



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

Mijn bestelling

Orius tegen tripsen

 500 jonge en volwassen Orius 

€ 59,95
(incl verzendkosten)

Oppervlakkige zilvergrijze en gouden vlekken op bladeren, 
vergroeiing van de plant (vertakking), misvormde bladeren en 
groeistagnatie laten zien dat tripsen de groeikoppen van de 
planten beschadigd hebben. Misvormde of verkleurde bloemen 
werden dan weer veroorzaakt op het moment dat de tripsen zich 
gevoed hebben met het stuifmeel van die bloemen.

Wat zijn tripsen? 
Tripsen zijn kleine, gevleugelde insecten die over het algemeen 
zo’n 1mm lang zijn. Het zijn echt slechte vliegers ondanks het feit 
dat ze vleugels hebben. Ze komen het hele jaar voor in kassen 
en in binnenruimtes, maar zijn vooral vanaf mei tot en met 
september buiten actief.

Tripsvrouwtjes planten zich eenzijdig 
voort en kunnen zich op die manier 
in een korte tijd en in de juiste 
omstandigheden op grote schaal 
vermenigvuldigen. 

Er bestaan wel heel veel soorten tripsen, 
maar deze insecten voeden zich steeds 
met de lekkere plantensappen van 

de weke delen van een plant zoals de knoppen en de nieuwe 
groene bladeren. Uit de bloemen verorberen ze ook het stuifmeel 
(pollen). Dat maakt dat ze schade kunnen aanrichten aan 
verschillende delen van een plant en bij heel diverse gewassen.

Als de plantensappen uit groene bladeren weggezogen worden 
door tripsen dan verkleuren deze lege cellen. Zo ontstaan er 
oppervlakkige zilvergrijze en gouden vlekken op de bladeren en 
dit kan er zelfs voor zorgen dat een blad compleet uitgedroogd 
aan de plant hangt.

Wanneer Orius (roofwantsen) inzetten tegen tripsen?
De Orius (roofwantsen) kunnen ingezet worden tegen tripsen van 
maart tot oktober, want dan is er per dag voldoende daglicht. 
Bij minder dan 12 à 13u daglicht kan de roofwants namelijk in 
rustmodus gaan. Ze voelen zich comfortabel bij een temperatuur 
tussen 20°C en 30°C en ontwikkelen zich het beste bij 26°C, het 
moment om de tripsen optimaal te bestrijden!

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!

Wat is een Orius?
De Orius (roofwantsen) zijn de enige 
natuurlijke bestrijder die volwassen tripsen 

kunnen bestrijden. Het is een klein, ovaal, 
afgeplat insect van ongeveer 2 à 3mm groot, 

heeft opvallend rode ogen en is bruinzwart met grijswitte 
vlekken. De Orius larven zijn geeloranje met oranjebruine 
vlekken.

Ze zijn onschadelijk voor mensen, vogels en dieren en 
kunnen veilig gebruikt worden voor voedselgewassen 
zoals aardbeien, paprika en aubergine.

De volwassen exemplaren richten zich op alle bewegende 
stadia van de tripsen en eten ongeveer 12 tripsen per 
dag. De jonge nimfen eten liever zo’n 50 tripslarven per 
dag. Naast tripsen zal de roofwants ook spintmijten, witte 
vlieg, eitjes van motten en bladluizen bestrijden.

Zodra ze een prooi op de tast gevonden hebben houden 
ze deze vast met de voorpoten en zuigen ze deze met 
hun steeksnavel leeg. Als er geen plaaginsecten meer 
overblijven sterft de Orius, tenzij er stuifmeel in de buurt 
aanwezig is. Doordat ze dus ook overleven op stuifmeel 
kunnen de roofwantsen preventief ingezet worden in de 
buurt van stuifmeel houdende gewassen.

Natuurlijke bestrijders zijn levende dieren en hebben 
een (zeer) korte levensduur. Het is belangrijk om de 
Orius (roofwantsen) zo snel mogelijk na ontvangst uit 
te zetten, anders gaat de kwaliteit van de bestrijders 
afnemen. 


