Ultra vers =
Ultra
doeltreffend
Natuurlijke bestrijding
De effectieve én duurzame
oplossing van uw tuinplagen

Hoe wolluizen effectief bestrijden?
Ook voor wolluizen kunnen we een oplossing aanbieden. Deze
is heel eenvoudig en effectief inzetbaar tijdens warme dagen.
Zelfs heuse wolluishaarden kunnen bestreden worden met deze
natuurlijke bestrijders.
De Cryptolaemus montrouzieri roofkevers eten namelijk ontzettend
graag alle stadia van de wolluizen. Deze worden geleverd in een
verpakking van 25 stuks.

n wolluis
Cryptolaemus tege
Witte pluisjes op stengels
en bladeren van planten?

www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding

Bestel in 3 simpele stappen

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.

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.

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/privacypolicy. 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.

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

Roofkever, doeltreffend
tegen wolluis
Voedt zich met alle stadia
van wolluis
Ontwikkelt zich best bij
veel wolluis

Bestel aan de kassa = volgende week thuis geleverd!

Hoe herken je schade van wolluizen?
Witte pluisjes zijn terug te vinden op stengels en bladeren als er
wolluizen toegeslagen hebben. Ze verstoppen zich meestal in de
bladoksels of onder de schors.
Net zoals andere luizen zuigen ze plantensappen uit de plant en
laten ze een plakkerige film (honingdauw) achter door overtollige
suikers uit te stoten. Omdat de plant hierdoor verzwakt kan er
roetdauwschimmel ontstaan op de plant. Fotosynthese gaat dan
een stuk moeilijker. Hierdoor verstoort het normale groeiproces
en kunnen er misvormde bladeren te zien zijn.
Onder andere een druivelaar, paprikaplant, cactus, rozen kameren kasplanten kunnen last hebben van wolluizen.

Wat zijn wolluizen?
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.

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.
● 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 montrouzier 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.
● 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%.
● Als de temperatuur lager is dan 8°C of hoger dan 32°C dan zullen
ze minder actief zijn, maar zeker tijdens de zomermaanden is
er voldoende zon/daglicht en kunnen ze met succes ingezet
worden.
●

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

Cryptolaemus tegen wolluis

8 711731 038188

 Ca. 25 larven

€ 40,95 (incl verzendkosten)

Adresgegevens
(vul dit bestelformulier IN DRUKLETTERS in a.u.b)
Naam
Straat
nr

TIP!

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.

bus

Postcode
Gemeente
Tel
E-mail
Wij houden je via e-mail op de hoogte over de status van je bestelling!

