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Encarline f 
 

Η Encarsia formosa είναι ένα υµενόπτερο παράσιτο των προνυµφών του αλευρώδη που επιτίθεται 
στο 3ο και 4ο προνυµφικό στάδιο. ∆ιατίθεται ως παρασιτισµένες προνύµφες σε καρτελάκια τα οποία 
κρέµονται στην καλλιέργεια και από τα οποία εξέρχονται ακµαία Encarsia. Από κάθε καρτελάκι 
εξέρχονται το ελάχιστο 60 ακµαία θηλυκά Encarsia.  
 
 
 

 
 
 
 
Οδηγίες Χρήσης 
Χρησιµοποιήστε 1 κάρτα ανά 120 m2 εβδοµαδιαίως µέχρι να εµφανιστεί αλευρώδης, εν 
συνεχεία αυξήστε τη δόση σε 1 κάρτα ανά 20-60 m2 εβδοµαδιαίως µέχρι να εµφανιστεί το 90% 
των προνυµφών του αλευρώδη µε µαύρο χρώµα στα κατώτερα φύλλα. 
Ανοίξτε το κουτί µέσα στο θερµοκήπιο. Ξεχωρίστε τις κάρτες, σχίζοντας κατά µήκος των διάτρητων 
οπών. Πιάνετε πάντα τις καρτέλες από το επάνω µέρος για να αποφύγετε τραυµατισµούς της Encarsia. 
Τοµάτα και Αγγούρι – Κρεµάστε τις κάρτες σε σκιερό σηµείο στο φύλλωµα, 1 µέτρο κάτω από την 
κορυφή του φυτού. Τοποθετήστε τις κάρτες οµοιόµορφα εντός της καλλιέργειας. 
Γλαστρικά - Κρεµάστε τις κάρτες σε σκιερό σηµείο στα κάτω φύλλα. Αποφύγετε επαφή µε το 
υπόστρωµα. Τοποθετήστε τις κάρτες οµοιόµορφα εντός της καλλιέργειας. 
 
Σηµαντικές Πληροφορίες 
Εαν η θερµοκρασία ηµέρας στο θερµοκήπιο πέσει κάτω από 18°C και της νύκτας κάτω από 14°C, η 
έξοδος των ακµαίων µπορεί να καθυστερήσει και η εγκατάσταση να γίνει προβληµτατική. 
Η χρήση της Encarsia formosa δεν προτείνεται για την αντιµετώπιση του Bemisia tabaci. 
 
Αποθήκευση και Μεταφορά 
Όχι έκθεση σε άµεσο ηλιακό φώς.  
Μεταφορά και αποθήκευση στους 5-10°C. 
Χρησιµοποιήστε το εντός 18 ωρών από την παραλαβή. 

Παράσιτο Αλευρώδη 
 
� 60 θηλυκά από 1 καρτελάκι 

� Ελέγχει τον αλευρώδη, Trialeurodes 
vaporarium 

� Υψηλό ποσοστό εξερχοµένων ακµαίων 

� Υψηλής ποιότητας πούπες παρασίτου 

� Τα παράσιτα προφυλάσσονται σε ειδική 
κοιλότητα 

� Εύκολη αναγνώριση (πούπες µαύρου 
χρώµατος) και έλεγχος στην καλλιέργεια 

� Μεγάλη ποικιλία συσκευασιών  

Τεχνικό ∆ελτίο 


