
Myza bevat poppen van een galmug, een klein 
niet-stekend beestje dat bekend staat om zijn 
uitstekende reukvermogen.
Uit de poppen kruipen 200 volwassen mugjes, 
die gelijk op zoek gaan naar bladluizen. Myza 
legt haar eitjes direct naast de bladluizen. 
Zodra de eitjes na ongeveer 3 dagen uitkomen, 
beginnen de larven de bladluizen op te eten.

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 aantreft in 
je kamerplant of hobbykas. 

Het product werkt het beste 
wanneer de temperatuur tussen de 
18 °C en 25 °C ligt.

Uitzet buiten wordt niet aanbevolen, 
aangezien de volwassen Myza weg 
kunnen vliegen.

Handleiding

Galmug
Aphidoletes aphidimyza
tegen bladluis

myza

Dosering
1 verpakking van 200 Myza galmuggen is genoeg 
voor 25m2.

Bovenstaande dosering is een indicatie. Overdoseren 
is niet mogelijk.

Resultaat

Gemiddeld eet een galmug larve 10-100 bladluizen, in 
een periode van 1 week. De effectiviteit hangt af van 
de temperatuur, luchtvochtigheid, grootte van de 
bladluis, aantal bladluizen en soort bladluis. 
 
Na 2 weken zou je een vermindering van de plaag  
moeten zien. Heb je 2 weken na de laatste toepassing 
nog steeds last van bladluis, verhoog dan de dosis 
Myza.

!



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 poppen. 

2 Knip een hoekje van het zakje 
open. Plaats het zakje op een droog 
plekje bij de plant, bijvoorbeeld op 
een schoteltje of in de vensterbank.

3 Je bent klaar! Myza zal over 
2-3 dagen ontpoppen en uit het 
zakje vliegen. De vrouwtjes leggen 
eitjes bij de bladluizen. Na 10 dagen 
kan je oranje larven verwachten 
die de bladluizen oppeuzelen.

Herhaling

Voor optimaal resultaat wordt een 
herhaalbehandeling na 2 weken aanbevolen. 


