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 Τεχνικό Δελτίο 

     

 
 
Aphidoline a 
 
Η φιάλη των  500 ml περιέχει 1000 πούπες του Aphidoletes aphidimyza σε βερμικουλίτη. Επίσης υπάρχει και 

η συσκευασία σε καρτέλες με ειδικό αποθηκευτικό χώρο (Blister Packs), η οποία περιέχει 4 καρτέλες με 250 

πούπες η κάθε μια. Τα παράσιτα που εξέρχονται από τις πούπες, ζευγαρώνουν και εναποθέτουν αυγά κοντά σε 

εστίες αφίδας. Οι προνύμφες που εξέρχονται εν συνεχεία τρέφονται σε εστίες όλων των ειδών αφίδας.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες 

Τα ακμαία προσελκύονται και διατρέφονται από τα μελιτώματα της αφίδας. Τα θηλυκά εναποθέτουν 60-250 

αυγά σε αποικίες αφίδων. Τα αυγά εκκολάπτονται μέσα σε 2 ημέρες στους 23°C και οι προνύμφες τρέφονται για 

6 ημέρες πριν πέσουν στο έδαφος για νύμφωση. Η εκκόλαψη γίνεται σε 3-14 ημέρες αργότερα αναλόγως των 

θερμοκρασιών. Οι προνύμφες, τσιμπούν τις αφίδες και αφήνουν εντός τους σώματός τους μια τοξίνη. Οι αφίδες 

παραλύουν και στις συνέχεια οι προνύμφες τις καταναλώνουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρπακτικό Αφίδων 

 Θεραπευτικό μέτρο στην αντιμετώπιση 

αφίδων-οι προνύμφες επιτίθενται σε > 60 

είδη αφίδας 

 Αεριζόμενο καπάκι φιάλης για βέλτιστη 

υγρασία 

 Εύκολο στη χρήση και την παρατήρηση 

 Ικανότητα των ακμαίων να τρώνε αφίδες 

 

Ειδικές καρτέλες 

 Προστατεύει τις πούπες από αφύγρανση 

και επίθεση άλλων εντόμων (π.χ. 

μυρμήγκια) 

 Αυξημένα ποσοστά εξόδου ακμαίων 

 Εύκολο στη χρήση 
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Οδηγίες Χρήσης 

Εξαπολύστε το ωφέλιμο από Μάρτιο και Σεπτέμβριο, ώστε να αποφύγετε τη διάπαυση του εντόμου. Οι 

εξαπολύσεις να γίνονται σε εβδομαδιαία βάση αναλόγως της έντασης προσβολής. 

 

Ειδική καρτέλα: Με την παραλαβή κρατήστε το σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να δείτε τα πρώτα 

ακμαία. Τοποθετήστε τις καρτέλες απ’ ευθείας σε εστίες αφίδας.  Ανοίξτε προσεκτικά το γλωσσίδιο στο πίσω 

μέρος της συσκευασίας σε κάθε καρτέλα.   

 

Μεταφορά και αποθήκευση 

Μεταφορά και αποθήκευση στους 6-8C. Αποφύγεται έκθεση στο άμεσο ηλικαό φώς. Χρησιμποποιείστε το 

προϊόν εντός 18 ώρες από την παραλαβή. 
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