
Carnegg bevat eitjes van de gewone gaasvlieg, 
een sierblijk beestje die in de Nederlandse 
natuur voorkomt. Uit de eitjes kruipen 
hongerige gaasvlieglarven, die gelijk op 
zoek gaan naar plaaginsecten en ze opeten. 
Carnegg gaasvliegen eten graag bladluizen 
maar lusten ook een hapje trips, witte vlieg, 
spint, motteneitjes en wolluis.

Na ontvangst gelijk inzetten. Wil je na ontvangst 
het zakje toch bewaren, dan kan dat maximaa1 1 
dag op een donkere en geventileerde plek bij 12-14 
°C. Niet in de koelkast bewaren.

Superkrachten

Houdbaarheid

Voor het 
beste resultaat

Get nature on 
your team

Gebruik zodra je bladluis of trips  
aantreft in je kamerplant, hobbykas, 
tuin of op het balkon.

Zet in tussen de 15 en 30 °C. 
Carnegg gaasvliegen zijn het meest 
effectief tussen 20 en 30 °C.

Voor een optimaal resultaat is het 
van belang het Carnegg product 
goed te verspreiden over de planten. 
De gaasvlieglarven zijn namelijk zó 
hongerig als ze uit hun eitje kruipen, 
dat ze ook de andere eitjes kunnen 
opeten. 

Handleiding

Gaasvlieg eitjes
Chrysoperla carnea
tegen bladluis en trips

carnegg

Dosering
1500 eieren (1 verpakking) is genoeg voor:

50 m2 bij moestuin of lage planten tot 60cm 
25 m2 bij hoge planten tot 100cm of hagen
50 middelgrote kamerplanten

Resultaat

Gemiddeld eet een gaasvlieglarve 300-400 
bladluizen of tripsen in zijn leven. De effectiviteit 
hangt af van temperatuur, soort bladluis, hoogte en 
soort plant. 
 
Na 2 weken zou je een vermindering van de plaag  
moeten zien. Voor optimaal resultaat wordt een 
herhaalbehandeling na 2 weken aanbevolen. Heb 
je 2 weken na de laatste toepassing nog steeds last 
van bladluis of trips, verhoog dan de dosis Carnegg. 

!



Vragen? 
Mail naar info@insectheroes.nl

www.insectheroes.nl

Laat je groen
weer stralen!

Gebruik

 1 Pak het zakje voorzichtig 
vast. Niet in het zakje knijpen, dit 
beschadigt de eitjes.

2 Knip het zakje open en 
verspreid de inhoud over de 
planten. Vermeid clusters van 

eitjes.

Herhaling

Om de planten plaagvrij te houden wordt herhaalde 
uitzet om de maand aanbevolen. 


