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   Na hoeveel dagen komen de eieren uit?
Zet na ontvangst het product zo snel mogelijk uit. Na 2-4 dagen komen de eieren uit. 

   Hoeveel eieren komen er daadwerkelijk uit?
Momenteel laten proeven een gemiddelde van 74% zien. Dit kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden. 

   Met welke stadia van Echinotrips voeden ze zich? 
Alle stadia behalve de eieren.

   Met welke stadia van wolluis en bladluis voeden ze zich?  
Alle stadia.

   Is er een effect op andere natuurlijke vijanden?
Dit is nog niet bekend.

   In welke gewassen is Chrysopa-E inzetbaar?
Voor nu alleen bedekte teelten. Voor buitenteelten moeten geschikte uitzettechnieken worden ontwikkeld. Het 
meest geschikt zijn gewassen waar de eieren niet gemakkelijk afrollen, bijv. chrysanten met rechtopstaande bladeren, 
en gewassen die in de grond worden geteeld (larven kunnen in het gewas omhoog kruipen). Hoge gewassen kunnen 
problematischer zijn, maar we hebben goede ervaring met komkommer in het Verenigd Koninkrijk.

   Is het mogelijk om deze eieren via bespuiting uit te zetten?
Hoogstwaarschijnlijk wel. Er is enige ervaring opgedaan in Frankrijk, maar we moeten deze manier van uitzetten 
nog finetunen door eerst proeven te doen.  

   Wat is de beste manier om dit product uit te zetten?
Voor nu met de hand, (Mini)-Airbug of Natutec Drive. Bij gebruik van een verblazer zoals Airbug of Natutec Drive, 
moet Chrysopa-E worden gemengd met producten die dragermateriaal bevatten, zoals roofmijten, om het volume 
te vergroten.
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   Waarom is het belangrijk om clusters van eieren te vermijden?
Het risico bestaat dat de uitgekomen larven elkaar opeten, waardoor de werkzaamheid van het product afneemt. 
We raden daarom af om bijvoorbeeld Dibox te gebruiken.

   Wat is een algemene uitzetverhouding?  
Hierover is binnenkort meer informatie beschikbaar op www.koppert.nl.

   Kan dit product worden gemengd met andere Koppert-producten? 
Ja, we hebben enige ervaring met het mengen van dit product met Swirski-Mite, Nutari, Spical en Spidex Vital.

   Zijn de larven na het uitzetten zichtbaar in het gewas?
Larven verstoppen zich meestal in het gewas en zijn vooral ‘s nachts actief. Hierdoor kan het lijken alsof het 
product niet werkt.

   Bij welke temperatuur kan Chrysopa worden toegepast?
Tussen 10-30 ºC.


