
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
Nicień (Steinernema carpocapsae) jest to pasożyt ak-
tywnie poszukujący żywiciela. Cały ich rozwój zachodzi 
wewnątrz ciała szkodnika, gdzie wnika przez natural-
ne otwory. Następnie uwalnia bakterie, które powo-
dują śmierć gospodarza w ciągu 24 godzin. Wewnątrz  
nicienie nadal się namnażają, a po rozkładzie szkodni-
ka wychodzą do podłoża i ponownie szukają żywiciela. 
Spasożytowane owady stają się żółte/bladobrązowe  
i zanikają, to sprawia że trudno je zaobserwować. 
Steinernema carpocapsae jest najbardziej skuteczny 
przy wysokiej wilgotności gleby i temperaturze 13-25°C.

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

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

Opakowanie
Steinernema carpocapsae to produkt w postaci wo-
reczka, zawierający 50 lub 500 milionów pożytecz-
nych larw (w trzecim stadium rozwojowym) zmiesza-
nych z materiałem nośnym.

Dawkowanie
Zawartość opak. rozpuścić w 5 l wody (15-20°C), a na-
stępnie mocno wymieszać i odczekać 5 min. aż pro-
dukt nasiąknie. Ponownie wymieszać i po ok. 30s mie-
szaninę zlać do drugiego naczynia w celu oddzielenia 
nośnika, a następnie uzupełnić odpowiednią ilością 
wody. Wykonać zabieg zaraz po przygotowaniu pre-
paratu. Można używać konewki, systemów nawadnia-
jących, lub przy użyciu opryskiwacza, z którego zosta-
ły wyjęte filtry. Podczas zabiegu konieczne jest ciągłe 
mieszanie 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 — 1 x 50 mln opak. 50 mln: 100 m²
opak. 500 mln: 1000 m²

duże nasilenie 500 000 szt./m2 7 dni 2-3 x 50 mln opak. 50 mln: 100 m²
opak. 500 mln: 1000 m²
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Steinernema carpocapsae 
 

Steinernema carpocapsae is a microscopic, non- segmented worm 
(nematode) that parasitize on various larvae, for example several soil 
insects, Duponchelia moth, crane fly and buxus moth. Steinernema 
carpocapsae is also effective against the larvae of caterpillars, pine beetle, 
millipedes, overfly, opagona and mole crickets.  

 

 

 

Life cycle & relative effectiveness  Package & volume 

Nematodes like steinernema enter the host 
through body openings or by penetration of the 
body wall. Once inside, the release a bacterium, 
which kills the host within 24 hrs. The nematode 
continues to reproduce itself, and its offspring 
searches for new host material. Parasitized insects 
will become yellow/ (pale) brown and turns slimy. 
This makes it hard to observe them. Steinernema 
is most effective when the ground is moist, with a 
temperature between 13°C and 25°C. 

 Steinernema carpocapsae supplied in a box, 
containing 50, 250 or 500 million of 1 miljard 
larvea third stage. 

   
Storage & handling  Application & dose 

Maximum storage time of ten to twelve weeks, in 
darkness, at a temperature between 2°C - 6°C.  

 Dissolve one package in a bucket with 5 liter filled 
with water (15°C-20°C), then stir firmly and let the 
mixture soak for about 5 minutes. After 20-30 sec 
replace the mixture to a second bucket leaving the 
carrier material in the first bucket. The content is 
now ready for usage and can be transferred into 
the spraying drum. You can spray by dorsal 
sprayer or sprinkler system.  During low infections, 
a dosage of 500.000 nematodes is advised. 

 Rate Interval Frequency Remark 
Preventive - - - - 

Light curative 500.000 per m2 - 1 x 50 mil. Package: 1000m² 

Heavy curative 500.000 per m2 7 dagen 2 tot 3 x 50 mil. Package: 1000m² 

Steinernema carpocapsae
Steinernema carpocapsae to mikroskopijnym nicień, który pasożytuje na lar-
wach szkodników glebowych i szkodników liści. 
Służy do biologicznego zwalczania gąsienic motyli skośnika pomidorowego, larw 
sówkowatych (Noctuidae), omacnicowatych (Pyralidae np. ćma Duponchelia fov.), 
larw muchówek koziułkowatych (moskitów) oraz larw szczeliniaka sosnowca.
Steinernema carpocapsae jest również skuteczny w zwalczaniu larw różnych 
szkodników należących do rzędów Coleoptera (np. opuchlaki, pędraki, drutowce)  
i Orthoptera (np. TURKUCIOWATE) oraz larw chrząszcza Capnodis tenebrionis 
(czerniec ciemny). 


