
Crypto bevat 30 lieveheersbeestje larven van 
0.5 cm groot die graag wolluis eten.

Crypto larven worden geleverd in een papieren 
zakje met boekweitdoppen en voedsel. Voor 
optimale uitzet raden wij aan om dit product 
te combineren met Boxi uitzetdoosjes. Crypto 
beschermt je plant meerdere weken tegen 
wolluis.

Na ontvangst gelijk inzetten. Wil je na ontvangst het 
zakje toch bewaren, dan kan dat 1-2 dagen op een 
donkere en geventileerde plek bij 12-15 °C. Niet in de 
koelkast bewaren.
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Lieveheersbeestje larve
Cryptolaemus montrouzieri
tegen wolluis
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Dosering
Per 1 m2 oppervlakte planten heb je minimaal 1 zakje 
Crypto nodig. Per kamerplant kan minimaal 1 zakje 
worden uitgezet.
 
Het Crypto zakje kan worden verdeeld over meerdere 
Boxi uitzetdoosjes per plant. 

Gebruik zodra je wolluis aantreft in 
je kamerplant, hobbykas of op het 
balkon.

Zet in tussen de 16 en 30 °C. Crypto 
roofmijten zijn het meest effectief 
tussen 20 en 28 °C.

Crypto houdt van een hoge 
luchtvochtigheid. Je kunt het 
beestje wat op weg helpen door 
de kamerplanten licht te benevelen 
met een plantenspuit of in het geval 
van een hobbykas de grond nat te 
spuiten.

Herhaling

Een eenmalige toepassing garandeert niet dat 
de plaag voor altijd uit de planten verdwenen is. 
Een uitzet om de maand wordt aanbevolen bij een 
ernstige besmetting. 
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Gebruik

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

2 Scheur het zakje open. Strooi 
het zakje uit over de potgrond of 
strooi in de Boxi uitzetdoosjes. 
Plaats de Crypto zo dicht mogelijk 

bij de wolluizen. 

3 Hang het doosje in de buurt 
van de wolluis, onder de bladeren. 
Zo zorg je ervoor dat het doosje 
niet in de felle zon hangt.

4 Gooi het lege zakje weg bij 
het papier afval. De Boxi doosjes 
kunnen na 1 maand worden 

verwijderd.

Vragen? 
Mail naar info@insectheroes.nl

Resultaat

Bij optimale condities kan Crypto in zijn hele periode 
als larve 250 wolluizen opeten. Een hongerige larve 
kan 30 larven per dag eten.
De larven leven ongeveer 1 maand (afhankelijk van 
de beschikbare hoeveelheid voedsel) en beschermen 
in deze periode je kamerplant tegen wolluis.

Na ongeveer 1 maand verpoppen de larven tot 
volwassen lieveheerstbeestjes. De kevertjes hebben 
vleugels en kunnen zich daarom beperkt door je huis 
verspreiden. Als je dit niet wenselijk vindt kun je de 
beestjes voorzichtig naar buiten brengen. 
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