HANDLEIDING

Cryptolaemus
tegen wolluis

Wat zijn wolluizen?

Hoe uit te zetten?

Vrouwelijke volwassen wolluizen zijn ovale, eerder platte insecten bedekt met
witte wasdraden. Aan de rand van hun lichaam zijn er dikkere wasdraden te
zien. De mannelijke wolluizen zijn niet zichtbaar, eten niet en hebben enkel als
taak de vrouwelijke wolluis te bevruchten. Als het vrouwtje de eieren (300 tot
500 eieren per dag) heeft afgelegd sterft ze. Onbevruchte vrouwtjes leggen geen
eieren, maar blijven wel plantensappen zuigen.

• De roofkevers/larven bevinden zich op de papierstroken. Verdeel de stroken
tussen de planten. Zo’n 5 larven/kevers per plant is ideaal. Dit is vaak in
de periode april/mei, want dan worden de eerste tekenen van de wolluis
zichtbaar.

Wat zijn Cryptolaemus montrouzieri roofkevers?
• Het zijn uitstekende bestrijders van wolluishaarden! Deze Australische
roofkever is ongeveer 4mm groot, oranje van kleur en heeft bruin/zwarte
vleugelkappen.
• Ze zijn niet schadelijk voor mens, dier of plant.

• Best de verpakking nog een aantal dagen in de buurt van de plant laten
liggen. Dan kunnen de larven die nog in de verpakking zitten ook wat later
hun werk doen.
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• Voornamelijk de larven maar ook de volwassen roofkevers voeden zich met
verschillende soorten wolluizen. Zeker wanneer de wolluizen overvloedig
aanwezig zijn kunnen de roofkevers zich goed ontwikkelen en voortplanten.
• Het vrouwtje van de Cryptolaemus montrouzieri roofkever legt haar eieren
tussen de wolluizen. Na een aantal dagen komen deze eieren uit en lijken de
larven heel erg op de wolluizen. Zo kunnen ze onmiddellijk en ongestoord de
wolluizen rondom zich opeten.

Belangrijk
• Deze natuurlijke bestrijders dienen na ontvangst wel zo snel
mogelijk uitgezet te worden. Het is aan te raden om ze pas
’s avonds uit te zetten zodanig dat ze niet onmiddellijk het
zonlicht opzoeken en wegvliegen.
• Bij een lage luchtvochtigheid planten de roofkevers zich minder
snel voort. Zorg er daarom voor dat de planten een beetje
vochtig zijn als de roofkevers worden uitgezet. Let wel op dat de
verpakking van de roofkevers niet nat wordt!
• Vooral tijdens warmere dagen zijn wolluizen optimaal te
bestrijden, want roofkevers presteren het beste bij een
temperatuur tussen 20 en 30°C (ideaal is zelfs 28°C) en een
luchtvochtigheid tussen 70 en 80%.
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www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding

Natuurlijke bestrijding. De effectieve én duurzame oplossing van uw tuinplagen.
Meer info? 011 580 585 of natuurlijkebestrijding@ecostyle.be

