ETIKETA A NÁVOD K POUŽITÍ
BIOLAAGENS-PP
Phytoseiulus persimilis

biologický přípravek k ochraně rostlin
Vyrábí: ZD CHELČICE, 389 01 VODŇANY
tel. 0342-383313 fax 0342-382212,E-mail: biola@iol.cz
	Svilušky jsou malí roztoči, škodící vysáváním listových buněk širokého spektra rostlin. Poškozené listy žloutnou a postupné usychají. K ochraně se ve vytápěných prostorách (skleníky, zimní zahrady) používá dravý roztoč Phytoseiulus persimilis. Roztoč vysává všechna vývojová stadia svilušek. Během vývoje spotřebuje jeden roztoč cca 550 jedinců svilušky v různých vývojových stadiích. Samička denně spotřebuje 5 dospělců nebo 20 larev a vajíček svilušky. Vývoj dravého roztoče je rychlejší než svilušek a při teplotách mezi 20-25°C je i plodnější.
BIOLA doporučuje použití na okurkách, paprikách, rajčatech, fazolích, jahodách, kalách, citrusech, banánovnících, orchidejích, chryzantémách aj.

Optimální podmínky a limitující faktory
	Optimální podmínky jsou teplota kolem 25°C. vlhkost 70 % a vyšší. Termín vysazení při výskytu svilušky charakterizovaném IPL = I (viz dále). Limitujícími faktory jsou teplota, vlhkost a potrava. Při teplotě nad 30°C se roztoč přestává rozmnožovat a stahuje se na spodní partie rostlin (zatímco sviluška se dále množí a naopak leze na vrcholky rostlin a vodici dráty). Při teplotách 30°C a vyšších roztoč nepřijímá potravu a postupně hyne. Minimální teplota nesmi klesat pod 15°C. S klesající vlhkostí je nutné upravovat poměr mezi dravým roztočem a sviluškou. Obecné by neměla vlhkost klesat dlouhodobě pod 50 %.

Vlhkost 	poměr	orientačně kde

70% a vyšší celý den	1:100	fóliovníky a menši skleníky
70% a vyšší (nižší za slunečního svitu)	1:80	menší skleníky
70% (40-50°% za slunečního svitu)	1:60	hydroponie a velké skleníky (1 ha a více) mimo léta
50-70°% průměrně	1:40	porosty rajčat, paprik, jahod, citrusů a velké 			skleníky v létě
kolem 50°% průměrně i meně	1:30	porosty rajčat, paprik, jahod, citrusů a velké 			skleníky v létě za slunečního svitu
	1:20	hydroponické kultury za slunečního svitu
Při absenci svilušek dravý roztoč z porostu mizí (v důsledku kanibalismu a úhynu nebo snížení plodnosti z nedostatku potravy).

BALENÍ A NÁVOD K POUŽITÍ
Dravý roztoč je uzavřen do papírových tubusů (trubiček) s pilinami. Malospotřebitelské trubičky jsou impregnovány parafinem a uzavřené do mikrotenu. Před použitím je nutné trubičku vyjmout z mikrotenu. Vždy před nasypáním pilin na rostlinu uzavřeným tubusem otáčejte kolem podélné osy, aby se roztoč řádné rozptýlil v pilinách. Potom odsypte malé množství pilin na svrchní stranu listů se sviluškou. Dávkováni roztoče nebo integrace s chemickou ochranou se liší podle rozsahu napadení porostu a intenzity poškození listů sviluškou (IPL- viz obrázky listů).


IPL	rozsah	opatření
I	libovolný 	1 sypnutí na rostlinu na nejvýše položený poškozený list
II	ohniska	otrhání silněji poškozených listů, na zbylé listy 2 sypnutí, na sousední 			rostliny po 1 sypnutí na cca polovinu listů, kontrola a případné dosazeni 		dravého roztoče za 1-2 týdny
II	celoplošné	1 sypnutí na každou poškozenou rostlinu a ošetření selektivním akaricidem
III-IV	ohniska	ošetření ohnisek selektivním akaricidem, po 1 sypnutí na listy poškozených 		rostlin a nejméně 5 sousedních rostlin.
III-IV	celoplošné	celoplošné ošetřeni selektivním akaricidem před nebo těsně po vysazení 		dravého roztoče, vysazení dravého roztoče ve zvýšené dávce. Kontrola 		účinnosti po týdnu, v případě potřeby bud' znovu ošetřit nebo dosadit 			roztoče.

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
	Proti chorobám a škůdcům je možné v kombinaci s dravým roztočem používat pouze následující přípravky v souladu se Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin: ALIETTE, APOLLO, APPLAUD, BAYCOR, BAYLETON, CURZATE, DITHANE, EUPAREN, FUNDAZOL, KUPRIKOL, MORESTAN, NIMROD, NISSORUN, NOVODOR, OMITE, ORTHOCID, PIRIMOR, PREVICUR, PUNCH, RIDOMIL, RONILAN, ROVRAL, RUBIGAN, SAPROL, SÍRA 80 WP, SUMILEX, SULIKOL, TEDION, THIOVIT, TORQUE, TRIGARD
SKLADOVÁNÍ

	Dravého roztoče je možně skladovat při 6-9°C po dobu 7 dnů od expedice. V případě dodávky poštou neskladovat, ihned rozsypat do skleníku.

OCHRANNÁ LHŮTA A BEZPEČNOST PRÁCE
	Dravý roztoč použitý samostatně nepodléhá žádné ochranné lhůtě. Při použiti spolu s pesticidy se řídí ochranná lhůta a bezpečnost práce použitým pesticidem! Predátor se nepřenáší na člověka a není škodlivý pro necílové organismy.


ETIKETA A NÁVOD K POUŽITÍ
BIOLAAGENS-PP
Encarsia formosa
biologický přípravek k ochraně rostlin
Vyrábí: ZD CHELČICE, 389 01 VODŇANY
tel. 0342-383313 fax 0342-382212,E-mail: biola@iol.cz
	Molice skleníková (Trialeurodes vaporariorum) a molice bavlníková (Bemisia tabaci) jsou vážnými škůdci velkého spektra druhů zeleniny a okrasných rostlin v uzavřených pěstebních prostorách (skleníky. fóliovníky, zimní zahrady, byty). Bílí. voskem ojínění dospělci (D). nebo krabičkám od sardinek podobné nymfy sají na spodní straně listů rostlin. Rostliny vadnou až usychají. Molice vyměšují velké množství sladké medovice. na které se rozrůstají černě (černání svrchní strany listů ). Oba druhy, zvláště molice bavlníková, jsou přenašeči nebezpečných viróz.

Základním biologickým přípravkem pro ochranu je parasitická vosička
	Encarsia formosa
Černožlutě zbarvení dospělci se živí vajíčky (V) nebo mladými; nymfami molic, do starších nymf kladou vajíčka. Larvy parasitují v nymfách molic. Pupária (P) původně bílá (molice skleníková) nebo nažloutlá (molice bavlníková) během kuklení larev vosičky, mění svoji barvu na černou (molice skleníková) nebo na hnědou (molice bavlníková). Tím se snadno pozná stupeň parasitace škůdce.
BIOLA doporučuje použití na okurkách, melounech, rajčatech, paprikách, lilku, fuchsiích, chryzantémách, muškátech, ibišcích, citrusech, granátovnících, gerberách aj.
OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY A LIMITUJÍCÍ FAKTORY
	Optimální podmínky pro vývoj a účinnost parasitoida jsou dány teplotou 18-27°C, vzdušnou vlhkostí 50-80 % a vysazením ihned po zjištěni prvních nymf (popř. i dospělců) molic.
	Limitujícími faktory jsou teplota. přítomnost hostitele (molice) a chemická ochrana. Parasitoid špatně nebo vůbec nefunguje při trvalých teplotách pod 18°C a nad 30°C. Bez přítomnosti molice na rostlinách nepřežívá. Přípravky ze skupiny pyrethroidů (TALSTAR, KARATE, DECIS, CYMBUSH, AMBUSH, TORANT, BIOLIT, RAID atd.) a carbamátů (VYDATE, LANNATE, FURADAN) hubí Encarsii ještě 3 měsíce po použití, některé organofosforové přípravky (ACTELLIC) měsíc po použití (!), proto zpravidla není možné po postřicích těmito insekticidy bioagens použít.
BALENÍ A NÁVOD K POUŽITÍ
	Encarsia formosa je dodávána ve stadiu kukel uvnitř zčernalých, parasitovaných pupárií molice skleníkové. Puparia jsou nalepena na papír vsunutý do papírové trubičky opatřené závěsným poutkem nebo na kartónové kartičky. Oboji je chráněno před vyschnutím zatavením do mikrotenu. Především v letních měsících může být část kukel vylíhlých a vosičky lezou uvnitř mikrotenového obalu, což není závadou. Každá trubička obsahuje 25 ks, kartička 50 nebo 100 ks E. formosa. Po vyjmutí z mikrotenu trubičky zavěste na řapíky listů nastřiženým poutkem, kartičky oddělte od sebe v místech příčného záseku a nastřiženým otvorem v rohu zavěste na vodící provázky tak. aby černá puparia směřovala dolů (nesmí na ně svítit slunce). Vylíhlé vosičky lezoucí po mikrotenu vyklepněte na listy.

STRATEGIE OCHRANY: Po výsadbě kultury zavěste nad vrcholky rostlin žluté lepové desky – 20 ks/ha (pro zjišťování výskytu molice) nebo 50 ks/ha (pro přímou podporu ochrany). Na deskách pravidelně sledujte výskyt molice a po 14 dnech od výsadby prohlédněte nejmladší listy rostlin, kde se shromažďují dospělé molice. Pokud je zjištěn hromadný výskyt dospělců na více než 5% rostlin, ošetřete porost celoplošně přípravkem APPLAUD a po zaschnutí přípravkem BIOOL, FRUTAPON nebo NEUDOSAN (varianta 1), popř. méně vhodnými přípravky jako je BLADAFUM, TALSTAR, VYDATE nebo LANNATE (varianta 2). 1 týden u varianty 1, popř. 3 týdny po postřiku při variantě 2 u rychle rostoucích rostlin (okurkv, rajčata) proveďte první vysazení parasitoida. U pomalu rostoucích rostlin (okrasných, papriky) nebo na vzrostlých kulturách okurek a rajčat je možné vysadit parasitoida při variantě 2 až po 8-12 týdnech. Pokud je při kontrole zjištěn ojedinělý výskyt molice, popř. při prvních ojedinělých výskytech na lepových deskách. proveďte vysazení Encarsie co nejdříve bez předchozích postřiků. Na malých plochách (zahradní skleníčky, zimní zahrady) se vysazení provádí jednorázově, na větších plochách ve 3-5 dávkách (větši počet na rajčatech a gerberách) po 14 dnech. V případě potřeby se doplní Encarsia do ohnisek vyššího výskytu molice a to až po dosažení výskytu 80-90 % černých parasitovaných pupárii na starších listech. Menší ohniska lze redukovat otrháním listů s nevylíhlými bílými puparii na starších listech.
Dávkování (ks parasitovaných pupárií:
1. vysazení na větších plochách	1-2 ks/m2
Další vysazování na větších plochách 	2-3 ks/m2
Jednorázové vysazení na malých plochách a dodatečná introdukce do ohnisek	10-12 ks/m2

Upozornění: Neodstraňujte listy s černými puparii z porostu dokud nebude většina Encarsií vylíhnutá (po vylíhnutí jsou patrny v protisvětle na černých pupáriích světlé, kruhové výletové otvory).

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
Proti chorobám a škůdcům je možné v kombinaci s Encarsií používat následující přípravky za podmínek stanovených Seznamem registrovaných přípravků k ochraně rostlin:
- na svilušku –	NISSORUN, APOLLO, TORQUE, ANDALIN, CASCADE
- na mšice –	AZTEC, PIRIMOR (ne opakovaně v přítomnosti dospělých vosiček).
- na molice –	APPLAUD, FOLIOL, BIOOL, FRUTAPON
- na třásněnky –	VYDATE L (jen zálivkou), VERTIMEC (nejpozději 3 týdny před vysazením 	Encarsie !)
- na další škůdce –	(mandelinky, housenky, vrtalky, háďátka aj.): DIPEL, BIOBIT, NOVODOR, 	TRIGARD, DIMILIN, VYDATE (jen zálivkou), NOMOLT
- na choroby –	BENLATE, BAYCOR, FUNDAZOL, NIMROD, CAPTAN, BRAVO, DACONIL, 	KUPRIKOL, CHAVIPION, SCORE, RUBIGAN, ROVRAL, RIDOMIL, THANE, 	NOVOZIR, TOPAZ, PREVICUR, THIOVIT, SULIKOL, THIRAM, TOPSIN M, 	SAPROL, RONILAN,

SKLADOVÁNÍ
	Parasitoida lze skladovat po dobu 7 dnů od expedice při teplotách 8-10°C. Po přepravě poštou bez podchlazeni neskladujte a ihned rozvěste do skleníku.

OCHRANNÁ LHŮTA A BEZPEČNOST PRÁCE: Pokud je Encarsia použita samostatně, nepodléhá žádné ochranné lhůtě. Přípravek je pro necílové organismy neškodný. na člověka se nepřenáší. Pokud byl použit v kombinaci s chemickými přípravky, pak bezpečnost práce a ochranné lhůty jsou dány použitým chemickým přípravkem!

