
Parasitstekel  
(Aphidius colemani Vierick, Aphidius ervi Haliday ) 

Naturvårdsverkets ärendenr. A. Colemani: NV-04137-17. Godkännandet begränsas till användning i växthus. A. ervi: NV-

04140-17. Godkännandet begränsas till användning i växthus. Villkoret gäller inte för individer med svenskt ursprung. Får 

användas av var och en.   

 

STORLEK FÖRPACKNING 
• Aphipar: 500, 1000 resp. 5000 st mumier i bär-

material  

• Ervipar: 250, 500 resp. 5000 st mumier i bär-
material  

• Aphidius mix: 250 st Ervipar + 500 st Aphipar 
 
FÖR 
Bladlusbekämpning i växthus. 
 
NÄR 
Kan användas året runt. 
  
HUR 
Skruva av korken och sprid innehållet i små högar på 
skuggiga och torra platser. Högarna ska vara max 2 cm 
tjocka. Flaskan kan även hängas upp på skyddad plats 
utan att innehållet strös ut, om myror är närvarande. 
För jämnare fördelning, använd utsättningsboxar.  
 
Låt materialet ligga några dagar upp till en vecka efter 
utsättning, så att parasitsteklarna kan kläckas och 
sprida sig i växthuset.  
 
Inom ett par dagar efter insättning kläcks parasit-
steklarna och är omgående aktiva. Efter två veckor ser 
man de första parasiterade lössen som grå eller bruna 
mumier.  
 
A. colemani samt A. ervi kan med fördel kombineras 
med andra nyttodjur. Använd med fördel bank-
plantor, för att metodiskt odla fram en stor  
population av parasitsteklar. Bankplantorna består av 
havre med havrebladlus respektive sädesbladlus. För 
mer information, se produktblad ”Bankplantor” eller 
kontakta Lindesro AB.  

KLIMAT 
Temperatur: 15-30°C * 

Optimal temperatur: 20-25°C  

 
DOSERING 
Förebyggande - 0,5 st/m2 
Kurativt - 2 st/m2 
Upprepa med 7-14 dagars intervall i minst 3 veckor, 
gärna kontinuerlig insättning under hela odlings-
säsongen.  
 
FÖRVARING & LAGRING 

Använd snarast efter leverans. Om nödvändigt kan 
förpackningen lagras mörkt vid 8-10°C i 1-2 dagar. 
Förvara förpackningen horisontellt. 
 
*Observationer har visat att A. ervi fortfarande flyger 
och aktivt söker efter värddjur vid temperaturer ner 
mot +10°C.  
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NYTTODJURET 
A. colemani och A. ervi är bruna ca 2-3 mm långa steklar. Stekelhonan lägger ett ägg inuti bladlusen och en parasitstekellarv 
utvecklas. Innan den fullbildats till en vuxen individ spinner larven en kokong inne i bladlusen. Detta medför att den  
parasiterade bladlusen sväller och hårdnar till en grå- eller brunfärgad mumie.  
 
Den vuxna parasitstekeln kryper ut genom ett litet runt hål som den själv gör på mumiens rygg. Honan lever på honungsdagg 
och kan lägga hundratals ägg under sin första levnadsvecka. Hela utvecklingstiden från ägg till fullbildad stekel tar 2 veckor 
vid 21°C. På sensommaren kan A. colemani angripas av hyperparasiter och därmed minska i antal.  

Dessa upplysningar lämnas endast som information. Det är upp till användaren att själv avgöra i vilken omfattning hen vill använda sig av  

informationen. Lindesro AB tar inte på sig någon skada som kan följa av användande av upplysningar eller produkter. 
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FÖRENLIGHET MED VÄXTSKYDDSMEDEL 

Steklarna är känsliga för flera växtskyddsmedel. Använd i första hand preparat som är skonsamma för nyttodjuren. Se  

Kopperts sido-effektlista eller kontakta Lindesro för rådgivning. 


