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Guldögonslända
(Chrysoperla carnea Stephens)
Naturvårdsverkets ärendenr: NV-02375-17. Godkännandet begränsas till kryptiska arter inom
Chrysoperla carnea s.l. med europeiskt ursprung. Får användas av var och en.

FÖRPACKNING
500, 1000 resp. 10 000 st larver i bärmaterial.
FÖR
Bladlusbekämpning och andra skadegörande insekter
som t. ex. ullus, mjöllus och trips.
NÄR
Kan användas året runt.
HUR
Strö ut C. carnea direkt på blad i angripna områden,
alternativt i utsättningsboxar.
Vrid förpackningen lätt innan den öppnas för att
få larverna jämnt fördelade i bärmaterialet.
500 förpackningen: Dra av den vita remsan en liten bit
i taget och knacka försiktigt på kartongen direkt ovanför plantan, så att larverna lättare kan ta sig ut. 1 larv
finns i vardera cell på förpackningen. Lämna med
fördel förpackningen vid en planta om någon larv
skulle finnas kvar i cellerna.

KLIMAT
Temperatur: 10-35°C *
Optimal temperatur: 22-28°C
DOSERING
Förebyggande: 2 - 5 st/m2
Upprepa minst 2 gånger med 7 dagars intervall.
Kurativt: 10 - 50 st/m2
Upprepa minst 2 gånger med 14 dagars intervall.
FÖRVARING & LAGRING
Sätt in larverna snarast efter leverans.
Om nödvändigt kan de lagras mörkt vid 8-10°C
i 1-2 dagar. Förvara flaskorna horisontellt.
* Under 10°C finns ingen aktivitet, utveckling avtar

Larverna förflyttar sig relativt snabbt, men god
spridning i kulturen är viktig. Efter insättning är
larverna omedelbart aktiva och börjar söka efter byte.
C. carnea är bäst lämpad i låga kulturer som kryddor,
sallat och krukväxter. I kulturer med håriga och/eller
klibbiga blad kan extra insättningar behöva göras.
Kan med fördel kombineras med andra nyttodjur,
observera att viss konkurrens kan uppstå.
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NYTTODJURET
C. carnea har som vuxen en långsmal kropp, 13-20 mm lång, oftast i ljust grön nyans. Vingarna är stora, genomskinliga och
nätartade. Antennerna är långa och ögonen “guldglänsande”. Larverna, sk. bladluslejon, växer i längd från 1,5 till 6-8 mm
och har grå till gråbrun färg. Väl utvecklade ben och kraftiga fångstklor gör larven till en aktiv jägare.
Vuxna honor flyger företrädesvis kvällar och nätter för att söka lämpliga äggläggningsplatser i närhet av föda.
De ovala ca 1 mm stora äggen fästs ett och ett längst ut på trådliknande stjälkar. När äggen läggs är de svagt gröna men
ändrar snart färg till grå. En hona kan under vår och sommar lägga flera hundra ägg. Efter 3-6 dagar kläcks äggen och larven
genomgår under ca 2 veckor (vid 20-24°C) 3 utvecklingsstadier. Störst födointag sker under tredje larvstadiet. Med sina
fångstklor håller larven fast bytet, paralyserar det med ett gift och suger därefter ur dess kroppsvätska. Efter fullgånget
tredje larvstadium söker sig larven till en skyddad plats på plantan där den spinner in sig i en rund, vit kokong och förpuppas.
Den fullbildade guldögonsländan kommer ut efter 10-14 dagar. Utvecklingstid från ägg till vuxen är väldigt temperaturberoende och tar 25 dygn vid 28⁰C och 35 dygn vid 21⁰C. C. carnea övervintrar som vuxen. Vuxna guldögonsländor livnär sig
på nektar, pollen och honungsdagg.

FÖRENLIGHET MED VÄXTSKYDDSMEDEL
Larven är känslig för kemiska bekämpningsmedel. Använd i första hand preparat som är skonsamma för nyttodjur.
Se Kopperts sidoeffektslista eller kontakta Lindesro för rådgivning.

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.

Lindesro AB
parasiter och predatorer

www.lindesro.se | 042 -16 80 70

