
Amblyseius cucumeris  
Dravý roztoč proti třásněnkám.

NÁVOD K POUŽITÍ

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

Amblyseius cucumeris je určen do skleníků, fóliovníků, zimních zahrad a domácností.

Způsob aplikace:  
- Před použitím řádně protřepejte. 
- Krabičku otevřete a obsah nasypte rovnoměrně na vrcholové části rostlin. 
- Část roztočů se nachází na stěně krabičky, proto ji i s víčkem nechejte na takovém místě, aby se mohli přemístit na rostliny.
- Pozor, aby nedošlo při zalévání silným proudem vody ke spláchnutí roztočů z listů. 

Termín aplikace: 
- Roztoči se na rostliny aplikují preventivně, brzy na jaře. Pomocí roztočů nelze řešit kalamitní stavy třásněnek.

Dávkování: balení 5000 ks na 50 m2

Podmínky:       
- Důležité je časté větrání a rosení.
- Optimální vzdušná vlhkost je 70–90 %, optimální teplota 20–25 °C.
- Pokud můžete v bytě lokálně zvýšit vlhkost vzduchu, pak fungují spolehlivě i tam.

Skladování: Maximálně jeden týden při 10–15 °C.

Jak poznáte, že je Amblyseius  cucumeris účinný?
První výsledky očekávejte asi po 10 dnech, po této době se užiteční roztoči dostatečně rozmnoží a třásněnky postupně likvidují. 
Znakem účinnosti je úbytek třásněnek na listech a zastavení deformace listů. 

Upozornění:  
- Při přemnožení škůdce se účinnost snižuje, vhodným doplňkem jsou modré lepové desky vyvěšené po celou sezónu.
- Roztoči jsou velmi drobní a skrývají se v pilinovém substrátu, je nesnadné pozorovat je pouhým okem. 
-  Předchozí aplikace syntetických pyrethroidů (Karate, Decis, Vaztak a další) způsobuje hynutí až neúčinnost roztočů 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.

Něco navíc:
Dravý roztoč Amblyseius cucumeris je asi 0,5 mm velký, mléčně bílé až narůžovělé barvy. Je dodáván v substrátu obsahujícím 
obilní klíčky a moučné roztoče, jimiž se během transportu živí. Amblyseius cucumeris napadá a vysává larvy třásněnek. Je však 
schopný živit se i pylem, což umožňuje jeho nasazení ještě před výskytem třásněnek, které mohou nevratně poškodit květy a 
vývoj plodů. Vývoj z vajíčka do dospělce trvá v závislosti na teplotě a potravě 6 – 10 dnů. Za jeden den roztoč vysaje asi 3 larvy 
třásněnky. Roztoč nemůže poškodit zdraví lidí či způsobit alergie. 

Třásněnka zahradní a západní 
Třásněnka zahradní a především třásněnka západní jsou jedni z nejvýznamnějších škůdců skleníkových kultur a pokojových 
květin. Napadají okurky, papriky, rajčata a většinu druhů skleníkových rostlin. Na rostlinách škodí nejen sáním, ale i přenosem 
karanténních virových chorob – např. viru bronzovitosti rajčat. Třásněnka západní může mít až 15 generací do roka a při teplotě 
25 °C trvá vývoj jedné generace jen 18 dní. Třásněnka zahradní je také odolná vůči většině chemických insekticidů.

Distributor:
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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 10–15°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: piliny (X13)
Účinný makroorganismus: Amblyseius cucumeris …..5000/50 000 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: 5 000/50 000 ks/bal průhledná PET krabička
Datum výroby a Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Použitelné do: 1 týden od data výroby při teplotě skladování 10-15°C
Číslo zápisu do úředního registru: 4432-0B
Držitel rozhodnutí o zápisu bioagens a distributor: BIOCONT LABORATORY spol. s r.o.
Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel.: 545 218 156

Nemaslug – parazitické hlístice pro boj se slimáky (produktové foto - přikládám)
Aphilius colemani – dravá vosička na mšice do skleníků (obrázek nálepky)
NeemAzal®-T/S – přírodní insekticid proti mšicím, molicím a dalším drobným škůdcům (produktové 
foto - přikládám) Zkuste také:

Heterorhabditis – parazitické hlístice na lalokonosce
Encarsia formosa – parazitická vosička na molice
NeemAzal®-T/S – přírodní insekticid proti mšicím, molicím a dalším drobným škůdcům


