HANDLEIDING VOOR HET INZETTEN VAN DWERGWESPEN
TRICHOGRAMMA EVANESCENS TEGEN KLEERMOTTEN
ACHTERGRONDINFORMATIE BETREFFENDE WERKING
Om de dwergwespen optimaal te laten werken, dienen de kaartjes in de
buurt van het betreffende textiel/stoffen geplaatst te worden.
Hierbij dient u er rekening mee te houden dat motteneitjes geen
kunstmatige stoffen aanvallen maar enkel op materialen nesten welke uit
dierlijke haaren gemaakt zijn (zoals wol, bontsoorten, vachten of vilt). Leg
het kaartje indien mogelijk op, of anders direkt naast de dierlijke weefsels.
HANDLEIDING PER MATERIAALSOORT

Wanneer het kledingstukken betreft, dient u de kaartjes ófwel bovenop
danwel direkt naast de stapel kleren in uw kledingkast te plaatsen.
Hierbij voldoet één kaartje per plank of vakje in uw kast. Wanneer u
dus een kast met vijf planken heeft, dient u per keer vijf kaartjes te
plaatsen.

Bij hangende kleding kunt u het kaartje over de hanger plaatsen of aan
de kleding zelf bevestigen.

Ook voor meubels geldt dat enkel dierlijke materialen aangetast
worden – oftewel de vullingen. Plaats het kaartje daarom binnenin de
vullingen.

Bij kleden en tapijten worden met name de randen aangevreten: Til
het kleed daarom op en leg het kaartje eronder.

WERKINGSDUUR
Dwergwespen van het soort trichogramma evanescens komen binnen
ongeveer drie weken uit het kaartje tevoorschijn en gaan op zoek naar
motteneitjes in de buurt. Daarom dient u de kaartjes na 3 weken te
vervangen. Het gebruik dient gedurende 9 weken voortgezet te worden – dit
is evenlang als de levenscyclus van de eitjes.
BEWAREN
Trichogramma zijn levende insecten; zodoende dienen de kaartjes meteen
te worden gebruikt. Waneer de kaartjes door gebrek aan tijd niet meteen
geplaatst kunnen worden, kunt u deze gedurende 24 uur in het groentevak
van de koelkast bij 8 á 10 graden bewaren.
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WAARSCHUWING
Houd de kaartjes gesloten en let erop dat deze niet onder druk komen te
staan! Anders kunnen de trichogramma ontsnappen vóórdat de kaartjes op
de juiste plek geplaatst zijn.
Gebruik tijdens de werkingsduur van de dwergwespen geen insecticiden!
Hierdoor kunnen immers ook de trichogramma vernietigd worden.
De trichogramma hoeven niet gevoerd te worden! Zij leven immers
uitsluiten van de motteneitjes.
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