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MICALI – PLUS  
 

Productinformatie: 
 

 Spintroofmijt Neoseiulus californicus 

 Verbeterd kweekzakje met ophanghaak 

 Inhoud 100 roofmijten per zakje 

 Uitloop van ≥ 1.000 roofmijten 
 
MICALI – PLUS is een exclusief product. Door een 
unieke productsamenstelling maakt deze roofmijt het 
mogelijk om bij sterke temperatuurschommelingen 
optimaal te presteren.  
 
“MICALI – PLUS gaat verder dan ooit! Sterke 
temperatuurschommelingen en vochtverschillen 
stoppen MICALI – PLUS niet in haar ontwikkeling. 
MICALI – PLUS is een uitstekende basis in de 
beheersing van spint in groenten- en sierteelt.” 
 
Neoseiulus californicus is een spintroofmijt met een voorkeur voor de jonge stadia van de spintmijt. MICALI – 
PLUS voedt zich ook met andere mijten en stuifmeel. MICALI – PLUS is zeer geschikt voor een preventieve inzet 
en/of duo inzet met Phytoseiulus persimilis.  
 

Unieke productkenmerken: 
 

 Optimaal uitkomstpercentage 

 Verbeterde productsamenstelling 

 Verbeterde productverpakking 
 

Toepassing: 
 

 Kweekzakjes ophangen in het gewas aan de schaduwzijde van de plant 

 MICALI – PLUS preventief inzetten als basis strategie 

 MICALI – PLUS kan op verschillende plekken in het gewas worden opgehangen 

 Opening aanwezig in het kweekzakje in verband met de uitloop van roofmijten 

 Verstevigd ophanghaakje dat bestand is tegen zware gewaswerkzaamheden 
 

 

 

 
 

* afhankelijk van inzetstrategie 
 

 

Aantasting Dosering Interval Frequentie Opmerkingen 

Preventief 1 zakje per 3 m² *   

Licht curatief 1 zakje per 2.5 m² * 1 – 3 x  

Zwaar curatief 1 zakje per 1 m² * 1 – 3 x  Aangetaste plekken 
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Verpakking 
 
MICALI – PLUS is nu beschikbaar per doos met een inhoud van 500 kweekzakjes. Houdbaarheid is 1 tot 2 dagen 
bij een temperatuur van 8°C – 10°C. Tevens moet er voldoende ventilatie aanwezig zijn in verband met CO2 
ophoping. Bij introductie in het gewas de kweekzakjes altijd vasthouden aan het ophanghaakje. 
 

Meer informatie? 
 

 Beschikbaar vanaf 10 februari 2015 

 500 kweekzakjes per doos 

 Brochure beschikbaar in Nederlands en Engels 

 Vraag Biopol Natural, of uw distributeur, naar het artikelnummer 
 
Neem contact op met Biopol Natural of vraag naar de dichtstbijzijnde verkooppunten. 
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