
Ochrona biologiczna
 
① Steinernema feltiae 
 (nicienie, zwalczanie ziemiórki)

② Heterorhabditis bacteriophora 
 (nicienie, zwalczanie opuchlaki, pędraki)

③ Steinernema carpocapsae 
 (nicienie, zwalczanie gąsienice, larwy chrząszczy, turkuć podjadek) 

Uwagi:

Zamówienia są realizowane w ciągu 5 dni roboczych (termin składania zamówienia  
do czwartku).
Zapewniamy systematyczne dostawy do wyznaczonego miejsca.
Koszt dostawy uzależniony jest od ilości zamówionych produktów.
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Cykl rozwojowy i działanie
Nicienie Heterorhabditis bacteriophora aktywnie szu-
kają larw szkodników. Larwy nicienia mają około 1,0 
do 1,5 mm długości w trzecim stadium rozwojowym 
i dzięki czemu z łatwością wnikają w ciało żywiciela. 
Pozostałe stadia nicienia będą rozwijać się wewnątrz 
gospodarza. Wytwarzają bakterie, które ułatwiają im 
żywienie się zawartością larw szkodnika. 
Zainfekowane larwy są różowe, czerwone i brązowe.  
Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu godzin lub 
dni. 

Przechowywanie
Maksymalny czas przechowywania produktu to 10-12 
tygodni, bez dostępu światła, w temperaturze od 2°C 
do 6°C. Opakowania przechowywać w pozycji pozio-
mej.

Uwagi: Promieniowanie UV jest szkodliwe dla nicieni  
i dlatego też zabieg należy wykonać wieczorem. 

Opakowanie
Heterorhabditis bacteriophora to produkt w postaci pu-
dełka, zawierający 50 lub 500 milionów pożytecznych 
larw (w trzecim stadium rozwojowym) zmieszanych  
z materiałem nośnym.

Dawkowanie
Zawartość opak. rozpuścić w 5 l wody (15-20°C), a na-
stępnie mocno wymieszać i odczekać 5 min. aż produkt 
nasiąknie. Ponownie wymieszać i po ok. 30 s mieszaninę 
zlać do drugiego naczynia w celu oddzielenia nośnika,  
a następnie uzupełnić odpowiednią ilością wody. 
Wykonać zabieg zaraz po przygotowaniu preparatu. 
Można używać konewki, systemów nawadniających, 
lub przy użyciu opryskiwacza, z którego zostały wyję-
te filtry. Podczas zabiegu konieczne jest ciągłe miesza-
nie preparatu, aby nicienie nie opadły na dno. 
Otwarte opakowanie zużyć w całości, podobnie jak 
przygotowany roztwór.

dawka (szt./m2) odstęp (dni) liczba introdukcji uwagi

zapobiegawczo — — — —

małe nasilenie 500 000 szt./m2 75-100 dni 1 x opak. 50 mln: 100 m²
opak. 500 mln: 1000 m²

duże nasilenie 1 000 000 szt./m2 50-75 dni 2 x opak. 50 mln: 50 m²
opak. 500 mln: 500 m²
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Heterorhabditis Bacteriophora  
 
Heterorhabditis bacteriophora is nematode against the larvae of weevils 
such as the taxus weevil and larvae of the cockchafer. The larvae are 
about 1.0 to 1.5mm. long in their third stage. The other stages will 
develop inside the host.  

 

 

Life cycle & relative effectiveness  Package & volume  

Nematodes actively search towards the larvae of 
the taxus weevil and will enter them. The 
nematodes feed themselves on the content of the 
larvae and separate certain bacteria from their 
intestinal. These bacteria will ensure that the host 
tissue is covered into a substance which is easy to 
be incorporated by the nematodes. Infected larvae 
are pink, red and brown colored.   

 Heterorhabditis bacteriophora supplied in boxes, 
containing 50, 250 or 500 million or 1 millard 
larvae (third larval stage).   

   
Storage & handling  Application & dose 

Keep the boxes horizontally, in darkness, at a 
temperature between 2°C - 6°C. Maximum storage 
ten to twelve weeks.  

 The moisture content of the soil must be high, for 
a proper effect of heterorhabditis. The soil 
temperature must be in between 10°C-25°C. The 
material must dissolve completely in a bucket or 
spray tank with 5-10 liter water included. 
Important: stir the suspension well and remove 
filters before spraying (nozzle of minimum 500 
micron) 

 Dosering Interval Frequentie Opmerkingen 
Preventive - - - - 

Light curative 500.000 per m2 75 – 100 days 1 x - 

Heavy curative 1.000.000 per m2 50 – 75 days 2 x - 

Heterorhabditis Bacteriophora
Heterorhabditis bacteriophora jest nicieniem będącym pasożytem larw owa-
dów różnych szkodników glebowych (m.in. opuchlaków, pędraków).
Służy do biologicznego zwalczania larw chrząszczy-ryjkowców m.in. opuchlaka 
truskawkowca, larw guniaka czerwczyka, ogrodnicy niszczycielki, młodych larw 
chrząszcza majowego, larw pchełek ziemnych, larw motyla-jerzyka pospolitego. 
Opuchlaki zwalczamy w 2-ch aplikacjach: kwiecień/maj i sierpień/wrzesień, 
dzięki czemu niszczymy wszystkie stadia larwalne. Pędraki – aplikacja latem  
lipiec/sierpień (zwalczamy tylko tegoroczne larwy).


