HANDLEIDING

Lieveheersbeestjes
tegen bladluizen
Hoe larven werken

De larven van lieveheersbeestjes eten in de dagen nadat ze uitgezet zijn enkele honderden
bladluizen. Na 2-3 weken verpoppen de larven waarna enkele dagen later een nieuwe generatie
lieveheersbeestjes verschijnt. Ook deze volwassen lieveheersbeestjes zijn dol op bladluizen.
De larven van het lieveheersbeestje zijn klein, soms zo klein dat het lijkt dat ze niet leven. Wees
gerust, ze leven wel. Let op dat er ook vervellingen in het doosje kunnen zitten, dit zijn larven die
zijn gegroeid en hun te kleine jas hebben uitgedaan.

Voor het beste resultaat
• Plant in uw tuin een verscheidenheid aan bloeiende planten
en creëer nest- en schuilplaatsen voor andere natuurlijke
vijanden. Gezamenlijk houden deze natuurlijke vijanden een
bladluizenplaag onder controle.
• De larven van het lieveheersbeestje zorgen voor het beste
resultaat bij een temperatuur van 15°C of hoger. De larven
overleven lagere temperaturen, maar zijn dan minder effectief.
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• Vergeet niet om ook mieren rondom de bladluizenkolonie
te bestrijden. De mieren beschermen de bladluizen tegen
lieveheersbeestjes in ruil voor honingdauw. Zonder mieren
kunnen de lieveheersbeestjes dus ongehinderd hun taak
uitvoeren.

Koel bewaren! De verpakking niet blootstellen aan direct zonlicht.
Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing.
Zet de larven zo snel mogelijk uit, na ontvangst kunt u ze nog tot 2 dagen gekoeld bewaren.
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 Gebruiksaanwijzing

AANTAL IN TE ZETTEN LARVEN

Bloeiende planten

3 - 5 larven / bloeiende tak

Sierheesters

1 - 2 larven / bladluizenkolonie

Moestuin (sla, aardbei, ...)

1 - 2 larven / plant

Laagstam fruitbomen

10 - 20 larven / boom
of 1 - 2 larven / bladluizenkolonie

Grote bomen

100 larven / boom (stam Ø 30 cm)
300 larven / boom (stam Ø 100 cm)
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Larven in zakje
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 5 of 10
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Gebruik

Van larve tot lieveheersbeestje

Aantal papieren zakjes bij de bestelling:
• 5 zakjes bij 50 larven
• 10 zakjes bij 100 larven
• Indien u te weinig zakjes heeft, kunt u de larven
ook los uitzetten.
AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK
Zet de larven zo snel mogelijk na ontvangst
! uit op de plant. Doe dit bij voorkeur in
de avond, zodat de larven ’s nachts rustig
kunnen wennen aan hun nieuwe thuis. Het
kan 1-2 dagen duren voordat de larven uit
het zakje lopen.

Larve 

Vervelling
en groei (3x) 
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Zet de larven niet uit wanneer er zware
regen, wind of vorst wordt voorspeld.

!

Plaats de larven van de lieveheersbeestjes
midden in de bladluizenkolonie, zodat de
larven voldoende te eten hebben.

!

Gebruik geen insecticiden na het uitzetten
van de larven van lieveheersbeestjes.

 Pop
Soort: tweestippig lieveheersbeestje

Tip: hang een blaadje vanaf de plant in het zakje.

!

Perforeer een gat in het zakje om
vervolgens met een touwtje het zakje aan
de plant te bevestigen of prik het zakje
vast met een speld aan de plant.

