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Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych aj neprofesionálnych používateľov 

TRICHOPLUS® B 
POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ 

 

Biologický pomocný prípravok (bioagens - parazity) so živými makroorganizmami Trichogramma 

cacoeciae k ochrane zeleniny pred napadnutím húsenicami psoty rajčiakovej  (Tuta absoluta), 

formulovaný pre aplikáciu ako  voľný materiál. 

 

AKTÍVNA ZLOŽKA: 

 Trichogramma cacoeciae                           

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 

nerelevantné 

 

OZNAČENIE: 

nepožaduje sa 

 

EUH401 
Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie 

ľudí a životné prostredie. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí 

P280 Noste ochranný odev. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako domový odpad 

 

Uložte mimo dosahu zvierat! 

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! 

 

Držiteľ autorizácie: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 

784, 664 42 Modřice, Česká republika  

tel / fax: 545 218 156, www.biocont-profi.cz 

  

Distribútor:  BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 

784, 664, 42 Modřice, Česká republika 

  

Číslo autorizácie ÚKSÚP:  
  

Dátum výroby: uvedené na obale 

  

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale 

  

Balenie: Papierová tuba 200 000 ks 

Papierová tuba 400 000 ks  

  

  

 

PÔSOBENIE POMOCNÉHO PRÍPRAVKU 

Chalcidka rodu Trichogramma je vaječný parazit, ktorý kladie svoje vajíčka do vajíčok 

hostiteľských druhov motýľov, kde prebieha celý jej vývoj. Tak dochádza k redukcii liahnutia 
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húseníc a obmedzeniu napadnutia plodiny. Trichogramma sa v poraste ďalej množí a jej 

pôsobenie trvá po celú dobu náletu a kladení škodca. 
 

NÁVOD NA POUŽITIE  

Plodina Účel použitia Dávka/ha 
Ochranná 

doba 
Poznámka  

zelenina psota rajčiaková  (Tuta absoluta) 4 000 ks / 

100 m2 AT-  

zelenina psota rajčiaková  (Tuta absoluta) 8 000 ks / 

100 m2 
AT-  

AT - ochranná lehota je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom. 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU 

Aplikácia sa vykonáva ručne.  Voľný materiál sa rozsype na rastliny na najvyšší vyvinuté listy. 

Termín aplikácie: prvá aplikácia na začiatku výskytu psoty pri monitorigu, druhá a ďalší aplikácia 

v prípade rozvláčneho náletu po 10 dňoch.  

 

- TrichoPlus B je kompatibilný s ostatnými bioagens použiteľnými v systémoch integrovanej 

produkcie a biologickej ochrany. V prípade nutnosti aplikujte až 10 dní po postreku insekticídom. 

- Znížená účinnosť parazitov je pri vysokých populačných hustotách škodcu alebo pri neskorej 

aplikácii. 

 

Miešateľnosť prípravkov: 

- Použitie prípravku v zmesiach s inými prípravkami alebo látkami nepripadá do úvahy. 

- Po dobu pôsobenia neaplikujte pesticídy toxické voči parazitickým osičkám rodu Trichogramma. 

Rizikové pre parazitické osičky sú najmä tieto skupiny prípravkov: syntetické pyrethroidy, prípravky 

na báze účinných látkok fenpropathrinu, methamidophosu, síry. 

 

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY 

Aplikácia pomocného prípravku nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy. 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Pri práci s pomocným prípravkom TRICHOPLUS B používajte vhodné osobné ochranné 

pracovné prostriedky (OOPP): 

Ochrana dýchacích 

orgánov 

 

nie je nutná 

Ochrana rúk ochranné rukavice 

Ochrana očí a tváre nie je nutná 

Ochrana tela celkový ochranný odev  

Dodatočná ochrana 

hlavy 

nie je nutná 

Dodatočná ochrana 

nôh 

pracovná obuv (napr. gumové alebo plastové čižmy s ohľadom na prácu v 

zem. teréne.) 

 

Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní a tiež po skončení práce, dodržiavajte základné 

hygienické pravidlá.  

 

PRVÁ POMOC 
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Všeobecné pokyny Ak sa prejavia zdravotné problémy (podozrenie na kožnú alergickú reakciu) 

alebo v prípade pochybností kontaktujte lekára. 

Zasiahnutí očí Nepredpokladá sa. 

Nadýchaní 

aerosólu  

Nepredpokladá sa. 

Zasiahnutí kože Nepredpokladá sa.  

Náhodné požitie Nepredpokladá sa 

 

V prípade zdravotných problémov alebo v prípade pochybností zavolajte lekára a poskytnite 

mu informácie z tejto etikety. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci 

eventuálnu následnú terapiu konzultovať s Klinikou chorôb z povolania, Toxikologické 

informačné stredisko, Bratislava Tel.: 02 54774166 

 

SKLADOVANIE 

TRICHOPLUS B aplikujte bezprostredne po dodávke. Ak nie je možné prípravok 

TRICHOPLUS B  aplikovať v deň dodávky, je možné krátkodobé skladovanie počas najviac 

24 hodín od dodania v originálnych uzavretých obaloch na suchom, chladnom mieste pri teplote 

cca 6 - 8 ° C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 70 % oddelene od chemických prípravkov a 

prchavých látok. Prípravok nesmie zmrznúť. Prípravok sa musí použiť pred dátumom expirácie 

uvedeným na obale.  
 

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV  

Použiteľné prebytky sa aplikujú na plodinu. S obalmi sa zaobchádza ako s domovým odpadom.  

 

 


