
Aphidius colemani  
Parazitická vosička proti mšicím.

NÁVOD K POUŽITÍ

Po obdržení aplikujte co nejdříve, jedná se o živé organismy.

Aphidius colemani je určen do skleníků, fóliovníků, zimních zahrad a domácností.

Způsob aplikace: 

- Krabičku položte do místa výskytu mšic na zastíněné místo a otevřete ji.
- Asi po 10-ti dnech očekávejte první výsledky – naparazitované mšice se nafouknou, zhnědnou a z těchto mumií se pak líhnou 

další vosičky. Teprve druhá generace vosiček (Aphidius colemani) potlačuje výskyt mšic.
- Většina vosiček se z krabičky líhne teprve v dalších dnech po doručení zásilky, proto ji ponechejte ve skleníku minimálně 

týden.
- Pozor, aby nedošlo při zalévání k vyplavení obsahu krabičky vodou.

Termín aplikace: 
Vosičky se aplikují na počátku výskytu mšic, tedy při prvním výskytu mšic na žlutých lepových        
     deskách (ty doporučujeme vyvěsit již při výsadbě). Vosičky neřeší kalamitní výskyt škůdce. 

Dávkování: balení 100 ks na 20 m2

Podmínky: Můžete normálně větrat, průměrná teplota by měla být alespoň 15 °C.

Skladování: Maximálně 1 týden od data výroby při 8–10 °C.

Upozornění:  
- Při přemnožení škůdce se účinnost snižuje. Vhodným doplňkem jsou žluté lepové desky vyvěšené ve skleníku po celou 

sezónu.
- Obsah krabičky je nutno chránit nejméně po dobu jednoho týdne (např. před mravenci).
- Předchozí aplikace syntetických pyrethroidů (Karate, Decis  a další) způsobuje hynutí až neúčinnost vosiček ještě několik 

týdnů po postřiku těmito přípravky.
- V kombinaci s  roztočem lze používat pouze povolené chemické přípravky - viz. přehled toxicity na našich stránkách 

www.biocont.cz v záložce Ke stažení.

Jak poznáte, že jsou vosičky účinné?

Asi po 10-ti dnech se naparazitované mšice nafouknou, zhnědnou a z těchto mumií se pak líhnou další vosičky. Teprve druhá 
generace vosiček (Aphidius colemani) potlačuje výskyt mšic. Vosičky jsou velmi drobné, ve skleníku je lze jen obtížně pozorovat 
pouhým okem. 
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Něco navíc:

Parazitické vosičky rodu Aphidius jsou černé, štíhlé, v dospělosti asi 2 mm drobné.  Samice kladou svá vajíčka do mšic, které 
jsou tímto usmrceny. Uvnitř těla mšice proběhne celý vývoj larvy a kukly. Parazitované mšice se po týdnu mění v žlutohnědé 
a nafouklé mumie. Z mumií se po dalším týdnu líhne nová generace vosiček, které parazitují zatím přežívající mšice. Celý vývoj 
se opakuje tak dlouho, dokud jsou ve skleníku přítomny mšice. Jedna samice Aphidia parazituje kolem 300 mšic. 

Mšice jsou drobný hmyz, většinou se zavalitým, vejčitým tělíčkem. Barva žlutozelená, zelená, hnědozelená či načervenalá, 
nebo hnědá až černá. Skleníkové populace mšic jsou tvořeny většinou bezkřídlými živorodými samicemi. Samice rodí až 
100 larev, které během několika dnů dospívají a množí se. Na rostlinách se vyskytuje často v četných koloniích. Mšice škodí 
sáním rostlinných šťáv, tvorbou medovice a přenášením virových chorob. Značným problémem při ochraně před mšicemi 
je skutečnost, že jednotlivé druhy mšic mají výrazně různou citlivost k chemickým přípravkům. Tyto problémy pomáhá řešit 
systém biologické ochrany.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při aplikaci dodržujte běžná hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s biologickými přípravky na bázi makroorganismů 
a používejte běžné osobní ochranné pracovní prostředky: 
ochrana dýchacích orgánů, rukou, očí a obličeje, těla, dodatečná ochrana hlavy a nohou: není nutná; 
Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte až do odložení ochranného pracovního 
oděvu a důkladného umytí. Přípravek neohrožuje zdraví lidí, nepoškozuje životní prostředí.

První pomoc: 
Vzhledem k povaze přípravku – živému makroorganismu – nehrozí nebezpečí poškození zdraví. Přetrvává – li alergická reakce, 
uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety či příbalového letáku. 
Při nadýchání: nepředpokládá se. 
Při zasažení kůže: zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: nepředpokládá se. 
Při požití: nepředpokládá se.

Skladování přípravku: Aplikujte co nejdříve po obdržení zásilky. Krátkodobé uskladnění je možné maximálně do sedmi dnů 
po dodání, při teplotě 8 - 10°C v původních neporušených obalech. Nedoporučuje se skladovat společně s  chemickými 
přípravky na ochranu rostlin a těkavými látkami. Skladujte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek 
musí být použit před datem expirace.
Likvidace zbytků přípravku a obalů: Nepoužité použitelné přebytky se aplikují ve skleníku. S obaly se zachází jako s běžným 
netoxickým odpadem.

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování
a použití přípravku.

Formulace: volně, piliny (X22)
Účinný makroorganismus: Aphidius colemani …..100/500 ks/bal životaschopných jedinců.
Pro profesionální i neprofesionální použití

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranný oděv.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Balení: 100/500 ks/bal průhledná PET krabička
Datum výroby a Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Použitelné do: 1 týden od data výroby při teplotě skladování 8 - 10°C
Číslo zápisu do úředního registru: 4429-0B
Držitel rozhodnutí o zápisu bioagens, výrobce a distributor: BIOCONT LABORATORY spol. s r.o.,
Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel.: 545 218 156
 

Zkuste také:
Lepinox® Plus – ochrana rostlin před housenkami škodlivých motýlů
Nemaslug® – parazitické hlístice pro boj se slimáky
Amblyseius cucumeris – dravý roztoč na třásněnky


