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INSTRUCTIE VOOR HET UITZETTEN VAN DE
LIEVEHEERSBEESTJESLARVEN
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De larven dienen bij voorkeur bij droog en rustig weer te worden uitgezet.
De planten waar u de larven hebt uitgezet mogen niet meer met
insectenspray worden behandeld.
De larven alleen uitzetten op plekken waar luizen aanwezig zijn. Als ze
niets te eten hebben (elke larve eet tussen de 50 en 80 luizen per dag)
gaan ze dood.
Het linnen zakje met larven open maken en ophangen in de buurt van de
luizen. De larven zullen zelfstandig uit het zakje lopen en op zoek gaan
naar de luizen. Eventueel kunnen de larven verdeeld worden over
bijvoorbeeld koffiefilters zodat ze over meerdere plekken in de boom/struik
kunnen worden verdeeld.
Als het zakje voor een boom bestemd is dan ophangen op de stam bij de
eerste takken. De larven kruipen naar boven, naar het licht toe.
Een penseel/smal kwastje kan behulpzaam zijn als u de larven over
meerdere plekken wilt verdelen. Als u voorzichtig met het penseel over de
larven strijkt, zullen deze in de haren van het penseel terechtkomen, zodat
u de larven gemakkelijk op de planten kunt uitzetten.
De zakjes voorzichtig behandelen. Voorkom dat de kleine, tere larven
worden geplet.
De larven zullen 3 keer vervellen alvorens ze overgaan tot verpopping. In
dit stadium zult u ze zien stilzitten op de plant. Vooral niet aankomen en
niet verstoren. Afhankelijk van de temperaturen zullen na enkele weken
lieveheersbeestjes verschijnen die ook van de bladluizen leven. Na de
rijpingsvraat zullen ze paren en eitjes leggen in de luizenkolonies.

LET OP: IN DE VERPAKKING ZIET U OOK LEGE VERVELLINGSHUIDJES.
DE LARVEN GROEIEN DOOR EN MOETEN VERVELLEN OM TE GROEIEN.
DE VERVELLINGSHUIDJES ZIJN DERHALVE GEEN DODE LARVEN.
PAS VERVELDE LARVEN ZIJN DOORZICHTIG VAN KLEUR EN HET
DUURT EEN DAG VOORDAT ZE DE ZWARTE KLEUR KRIJGEN.

