
Parasitstekel 
(Metaphycus flavus Howard) 
Naturvårdsverkets ärendenr. NV-01863-17. Godkännandet förenas inte med några 

villkor. Får användas av var och en. 

 

STORLEK FÖRPACKNING 

25 resp 100 vuxna steklar i ett rör. 
 
FÖR 
Bekämpning av sköldlöss. 
Effektiv mot orangefärgad vaxsköldlus (Coccus hespe-
ridum), växthussköldlus (Saissetia coffeae) och 
olivsköldlus (Saissetia oleae). Har även effekt på Flo-
rida wax scale (Ceroplastes floridensis). 
 
NÄR 
Mars-september. 

  
HUR 
Insättning bör göras snarast efter att de första sköld-
luskolonierna hittas. 
 
Hantera förpackningen varsamt och skaka den inte. 
Öppna förpackningen nära sköldlössen eller vid plan-
tan. Steklarna lämnar självmant förpackningen och 
sprider sig bland växterna där den är omgående aktiv. 
 
Steklarna kan kombineras med andra nyttodjur. 

KLIMAT 
18-30oC. 
50-80% RH. 
 
DOSERING 
Kurativt 
4-15 st/m2 eller 10-20 st/planta. Upprepa tills angrep-
pet är under kontroll.  
 
FÖRVARING & LAGRING 

Använd snarast efter leverans. Om nödvändigt kan de 
lagras mörkt vid 13oC i 2-3 dagar. 
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NYTTODJURET 

M. flavus är en mörkgul parasitstekel som är 1-1,5 mm lång. Hanar är lite mindre än honorna och har en mörkare 
buk.  
 
Stekeln parasiterar unga och äldre nymfstadier av sköldlöss och lägger 1 eller flera ägg per sköldlus. Cirka 3 veck-
or efter parasitering framträder en eller flera mörka ringar under skölden. Detta är ett tecken på att en ny stekel 
utvecklas under skölden. En ung parasitstekel lämnar sköldlusen genom ett hål i skölden vid puppans ände, tyd-

ligt synligt ovanifrån. Utvecklingen från ägg till vuxen inuti puppan tar cirka 2 veckor vid 25°C.  
 
Utöver att parasitera sköldlusen äter även den vuxna stekeln unga sköldlöss (”host-feeding”). Detta beteende 
förlänger livslängden på den vuxna stekeln. Vuxna steklar lever max 2 månader.  

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 

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

sidoeffektlista eller kontakta Lindesro för rådgivning. 


