
Puncta bevat larven van het tweestippelig 
lieveheersbeestje, een schattig insect die in de 
Nederlandse natuur algemeen voorkomt. De 
hongerige lieveheersbeestjeslarven gaan na 
uitzet gelijk op zoek naar bladluizen en eten ze 
op. Puncta is vooral nuttig in te zetten bij een 
ernstige besmetting van bladluis.

Na ontvangst gelijk inzetten. Wil je na ontvangst 
het zakje toch bewaren, dan kan dat maximaal 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, hobbykas, tuin of op 
het balkon.

Zet in tussen de 12 en 30 °C. Puncta 
is het meest effectief tussen 15 en 
30 °C.

Voor een optimaal resultaat is 
het van belang Puncta dicht 
bij de plaag te plaatsen. De  
lieveheersbeestjeslarven kunnen 
namelijk niet ver lopen. 

Handleiding

Larven van lieveheersbeestje
Adalia bipunctata
tegen bladluis

puncta

Dosering
1 verpakking (100 larven) is genoeg voor:

5 m2 bij moestuin of lage planten tot 60cm 
2 m2 bij hoge planten tot 100cm of hagen
5 middelgrote kamerplanten

Bovenstaande doseringen zijn een indicatie. 
Overdosering is niet mogelijk.
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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 kleine larven.

2 Scheur het zakje open. Strooi 
de inhoud van het zakje in het 
bijgeleverde katoenen zakje of los 
op de bladeren dicht bij de plaag. 
Laat het zakje open, zodat de 
larven er uit kunnen kruipen.

3 Hang de katoenen zakjes zo 
dicht mogelijk bij de plaag, onder 
de bladeren. Zo zorg je ervoor dat 
het doosje niet in de felle zon hangt 
of inregent.
Heb je meerdere besmette planten? 
Zet de planten dan dicht bij elkaar.

4 Leeg de inhoud van het  
katoenen zakje na 1 maand bij het 
groenafval. Het katoenen zakje 
kan eventueel worden gewassen en 

hergebruikt.

Herhaling

Voor optimaal resultaat wordt een 
herhaalbehandeling na 4 weken aanbevolen, om 
terugval te voorkomen. 

Heb je een ernstige besmetting en 2 weken na de 
laatste toepassing nog steeds last van bladluis, 
combineer Puncta dan met Carna. 

Gemiddeld eet een larve van het lieveheersbeestje 
300-400 bladluizen 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. 
 
Na 4-6 weken kunnen de larven verpoppen tot 
volwassen lieveheersbeestje. Dit zal alleen gebeuren 
als de larven genoeg gegeten hebben en er geen 
predators van Puncta in de buurt zijn. De volwassen 
Puncta kevers eten ook bladluizen.

Resultaat
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