HANDLEIDING

Effectief rupsen bestrijden
met sluipwespen
• 100% natuurlijke bestrijding van plaaginsecten
• Perfect voor biologisch en ecologisch tuinieren
• Onschadelijk voor kinderen, (huis)dieren, regenwormen en bijen
Wat zijn sluipwespen en hoe werken ze
De sluipwespen behoren tot de kleinste insecten op aarde. Volwassen sluipwespen zijn minder dan een
halve millimeter groot en met het blote oog dus bijna niet te zien.
De sluipwespen parasiteren de eitjes van motten en voorkomen zo dat het eitje kan uitgroeien tot een rups.
De sluipwespen zijn hierbij niet erg selectief en leggen hun eitjes in de eitjes van vele verschillende motten
en bladrollers. Dit betekent dat deze sluipwespen kunnen worden ingezet tegen koolrupsen (de eitjes van de
koolmot, het groot koolwitje, klein koolwitje en de kooluil), aardrupsen (eitjes van de gewone worteluil, grote
worteluil en de gewone velduil), verschillende plagen in fruitbomen (eitjes van o.a. de fruitmot, pruimenmot
en vruchtbladroller) maar ook tegen eitjes van de buxusmot. De sluipwespen leggen hun eitjes in de eitjes
van motten. Een geparasiteerd eitje verkleurt zwart. Grofweg 10 dagen later groeit er een nieuwe sluipwesp
uit dit ei, die vervolgens op zoek gaat naar nieuwe eitjes om te parasiteren. De sluipwespen leven dan nog
enkele dagen en voeden zich in deze periode met nectar en honingdauw. Voor mensen zijn deze sluipwespen
niet gevaarlijk. De totale levenscyclus van deze sluipwespen is rond de 2 weken.

Toepassingsperiode
De sluipwespen ontwikkelen zich wanneer de temperatuur ten minste 8°C
15 ⁰C is maar hoe warmer het is, hoe beter de sluipwespen hun werk 4°C
doen. De optimale temperatuur ligt tussen de 23 ⁰C en 28 ⁰C.

Sluipwesp

Koel bewaren
10°C
8°C

Bij voorkeur koel en liggend bewaren op een
donkere plek
Te gebruiken binnen 1 tot 2 dagen: zo snel
mogelijk na ontvangst toepassen
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Waar in te zetten

15°C

In de kas, moestuin, siertuin en fruittuin.
Het is geen probleem om de sluipwesp bij lagere temperatuur in te zetten, ze blijven wel leven maar zijn minder actief bezig met het
bestrijden van de plaag.

Hoe toe te passen

Doseringsinformatie

Sluipwespen zijn levende beestjes en moeten zo snel
mogelijk na ontvangst worden uitgezet.

Een verpakking is voldoende voor ca. 15m2

1 Hang het kaartje met de sluipwespeitjes op aan de

Tips

2 Wees hierbij voorzichtig zodat u de sluipwespeitjes niet

• De inzet na 2 weken herhalen, afhankelijk van
de ontwikkeling van de plaag

3 Hang het kaartje in de schaduw en zorg ervoor dat er

• Zet de sluipwespen zo snel mogelijk, na het
signaleren van motten, uit. Een feromoonval
kunt u gebruiken om de motten te signaleren

aangetaste plant of boom.
kapot drukt.

geen water in de verpakking kan lopen.

• Sluipwespen hebben een voorkeur voor eitjes
die kort geleden gelegd zijn, hoe sneller u erbij
bent, hoe effectiever de toepassing

Fruitmot

Schade aan buxus

