
De Stunning Sisters zijn twee verschillende 
soorten piepkleine sluipwespen die super 
goed zijn in het opsporen van witte vlieg. De 
sluipwespen gaan actief op zoek naar witte 
vlieg larven en leggen hun eitjes in de witte 
vlieg. De witte vlieg larve gaat dood en uit 
de geparasiteerde witte vlieg kruipt na een 
maand een jonge sluipwesp. De stunning 
Sisters leggen niet alleen eitjes in de witte 
vlieg, maar eten de witte vlieg larven ook op. 
Ze hebben dus twee effectieve manieren om 
witte vlieg te bestrijden!

Na ontvangst gelijk inzetten. Wil je na ontvangst 
het zakje toch bewaren, dan kan dat maximaa1 1 -2 
dagen op een donkere en geventileerde plek bij 12-15 
°C. Niet in de koelkast bewaren.

Superkrachten

Houdbaarheid

Voor het 
beste resultaat

Get nature on 
your team

Zet Stunning Sisters in bij een lichte 
of ernstige besmetting van witte 
vlieg in kamerplanten of hobbykas. 
Preventieve uitzet is ook mogelijk.

Het product werkt het beste 
wanneer de temperatuur tussen de 
20 °C en 25 °C ligt.

Uitzet buiten wordt niet aanbevolen, 
aangezien de Stunning Sisters weg 
kunnen vliegen.

Combineer Stunning Sisters met Plati 
gele vangplaten voor een complete 
bestrijding van witte vlieg.

Handleiding

Sluipwespen
Encarsia formosa & 
Eretmocerus eremicus

stunning 
sisters

Dosering
5 kaartjes met in totaal 300 sluipwespen is genoeg 
voor 15m2 of 15 middelgrote planten.

Bovenstaande dosering is een indicatie. Overdoseren 
is niet mogelijk.

Resultaat

Encarsia formosa doodt gemiddeld 80 witte vlieg 
larven in de 10 dagen dat ze leeft. 
De andere Sister, Eretmocerus eremicus, doodt 
gemiddeld 200 witte vlieg larven in de 12 dagen dat 
ze leeft. 
Na 30 dagen kruipen er jonge sluipwespen uit de 
geparasiteerde witte vlieg larven en begint de cyclus 
opnieuw. 
 
De effectiviteit hangt af van temperatuur, soort 
witte vlieg en soort plant.
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Vragen? 
Mail naar info@insectheroes.nl

www.insectheroes.nl

Laat je groen
weer stralen!

Gebruik

 1 Vouw de strip over de 
stippellijnen en scheur de strip 
zodat je 5 losse kaartjes hebt. 

2 Hang het kaartje in de 
buurt van de witte vlieg, onder de 
bladeren. Zo zorg je ervoor dat het 
zakje niet in de felle zon hangt.

3 Je bent klaar! De Stunning 
Sisters zullen over 2-3 dagen uit de 
poppen kruipen (de gele en zwarte 
puntjes op het kaartje) en op zoek 

gaan naar witte vlieg.

Herhaling

Voor optimaal resultaat wordt een 
herhaalbehandeling na 2 weken aanbevolen. Blijf om 
de week herhalen tot de plaag weg is. 


