Feltiline
Midd-gallmygg (Feltiella acarisuga syn. Therodiplosis persicae)
Bruksformål: Mot spinnmidd på plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.
Sammensetning: Pupper av gallmygg på blader.

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
Unngå innånding av støv.
Unngå hudkontakt.

Tilvirker: Syngenta Bioline Agroscience Ltd. Telstar Nursery Holland Road,
Little Clacton Essex CO16 9QG. England
Importør: NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar
Reg. Nr.:

2018.55

Nettoinnhold: se forpakning

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.

Bruksområde:
Prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bærvekster i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.
Virkeområde:
Bekjemper spinnmidd (f.eks. Tetranychus urticae og T. cinnabarinus). Kan også overleve på andre små insekter hvis
det er lite spinnmidd.
Virkemåte:
Voksne F. acarisuga søker aktivt etter spinnmiddkolonier og legger egg i disse. Larven som klekkes suger ut
kroppsvæsken til spinnmidden (egg, larver, nymfer, voksne spinnmidd og dvalehunner). Det tar en uke før eggene
utvikler seg til voksne larver. Deretter tar puppestadiet enda en uke før den voksne F. acarisuga framtrer. Utsugde midd
fremtrer som brune/svarte på bladene. Et titalls gallmygglarver kan opptre samtidig på de angrepne bladene.
Utseende:
Voksne gallmygg: 1,5 - 2,0 mm lang, brunrosa med lange bein.
Egg: 0,1 - 0,25 mm, oransjerøde til halvt gjennomsiktige og skinnende.
Larver: 0,2 - 2,0 mm lange, brunoransje, og finnes i spinnmidd koloniene.
Pupper: Finnes i en hvit, flat, spunnet kokong, ofte på undersiden av bladene langs bladnervene.
Klimakrav:
Høy luftfuktighet øker klekkeprosenten til gallmyggen. Unngå kort dag, fordi diapause induseres ved daglengder under
8-9 timer.

Bruksrettledning:
Plasser bøtten nær kolonier med spinnmidd. Lag et hull i filter papiret som er i lokket på bøtten og pass på at hullet
forblir åpent. Skal plasseres i skyggen.
Feltiella acarisuga bør kombineres med Phytoseiulus persimilis.
Antall dyr/m 2

Antall m 2 / 250 dyr

Intervall

Antall behandlinger

Forebyggende

-

-

-

-

Lett bekjempelse

1

250

Hver uke

4x

Kraftig bekjempelse

5

50

Hver uke

4x

Integrert plantevern:
F. acarisuga er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som
er skånsomme mot nyttedyr (søk «side effect list»). Den kan med fordel suppleres med de fleste andre
nytteorganismer mot spinnmidd og andre skadegjørere.
Lagring:
Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres maks 1-2 dager ved 8-10 o C i mørket.
Forsiktighetsregler:
Ingen.
Avfallshåndtering:
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.
Produksjonsdato (evt. batchnr.):
Se forpakningen.

