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Doświadczenie i najwyższa 
jakość od ponad 20 lat 

Twoje zalety

Należy uwzględnić 
następujące wymogi

p	 Chronić środek przed wysoką temperaturą. 
p	 Chronić środek przed wilgocią.
p	 Chronić środek przed dymem papierosowym lub gazami 
   chemicznymi (także CO2).
p	 Chronić kulki przed zgnieceniem.
p	 Aplikacja idealnie natychmiast po dostawie.
p	 Krótkookresowe składowanie jest możliwe przez 
 maks. 48 h przy temperaturze 10–15° C oraz 
 70 % wilgotności powierza.

W produktach TRICHOSAFE® znajdują się spazożytowane  przez 
kruszynka jaja Sitotroga (żywiciel) w różnych stadiach rozwoju jak 
i również niespażytowane jaja żywiciela. Dzięki temu gąsienice 
wykluwają się w 6 rzutach zintegrowanej minihodowli. 

Trwałość preparatu na polu do 3 tygodni.  

Z spasożytowanych jaj omacnicy wykluwają się po ok. 12 
dniach ponownie Trichogramma brassicae, które pasożytują 
kolejne gniazda jaj omacnicy.

Długi okres działania środka

Zdjęcia na górze: szkody 
wyrządzone przez omacnicę 
prosowiankę

Zdjęcie z prawej: zawieszka w 
plantacji kukurydzy

Zdjęcia na dole: aplikacja kulek 
TRICHOSAFE® przy pomocy 
specjalnego podwyższonego 
traktora BIOCARE i dronu

Gwarancja jakości

Preparat TRICHOSAFE® wpisany jest na listę środków 
produkcyjnych Instytutu Badawczego ds. Rolnictwa 
Biologicznego (www.fibl.org) i może być stosowany bez 
ograniczeń, ponieważ rolę substancji aktywnej pełnią 
wyłącznie insekty. Nie są wymagane żadne środki 
bezpieczeństwa dot. aplikujących osób. 

Firmy BIOCARE, Agrocom Polska i DRONE rescue otrzymały 
nagrodę „Złotego Żurawia” na Centralnych Targach Rolniczych w 
2017 r.  za  „Niskopułapowy bezzałogowy system biologicznego 
zwalczania omacnicy prosowianki w uprawach kukurydzy”.
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p	Nie pozostawia pozostałości
p	Nie uodparnia
p	Nie szkodzi pożytecznym organizmom 
p	Bezwarunkowe stosowanie 
p	Środek w 100% biologiczny i 
 100% biodegradowalne opakowanie
p	Pozytywny wizerunek dla rolnika i gospodarstwa
p	Elastyczny serwis i uczciwa cena

Warianty produktu

Więcej informacji na www.biocare.de

zakres stosowania dawka     ilość zwierząt/ha

Słabe porażenie 1 x 30 zawieszek Min. 220.000
kukurydzy kiszonkowej 1 x 100 kulek

Średnie porażenie  2 x 50 zawieszek Min. 220.000
wariant standardowy 
kukurydzy na ziarno  2 x 100 kulek Min. 220.000
2-terminowa aplikacja
w odstępie 14 dni 
Silne porażenie 1 x 50 zawieszek Min. 110.000
tereny, gdzie okazuje plus 1 x 100 kulek  plus min. 220.000
się gatunek bivoltin

Wykluwanie się kruszynka z 
produktu TRICHOSAFE®

Długość życia Trichogrammy
drugiego pokolenia

Rozmażanie na polu (drugie pokolenie, 
które wykluwa się z spazożytowanych 
jaj omacnicy)

Długość życia Trichogrammy 
pierwszego pokolenia

TRICHOSAFE® 

Aplikacja

Rozmażanie na polu

Wielkość populacji

czas

Schemat toku wykluwania się Trichogrammy przy jednej aplikacji

Paweł Krystian Bereś, Omacnica Prosowianka bez tajemnic – Kompendium 
wiedzy, Hortpress Sp.z o.o., Warszawa 2016, ISBN 978-83-944529-0-2



Organy urzędowe wyznaczają termin zastosowania 
preparatu TRICHOSAFE® w zależności od:
p sumy temperatur od początku roku
p odłowów w pułapkach świetlnych.

Zależnie od regionu, pierwsza aplikacja polowa odbywa 
się od połowy czerwca do początku lipca, a druga po 
ok. 14 dniach. 

Kruszynek przy pasoży-
towaniu jaj. 
Wielkość: < 0,5 mm

TRICHOSAFE® papierowe 
kulki. 
Oryginalna wielkość: 2 cm

 2 cm

Każdego roku omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) 
przyczynia się do powstania istotnych szkód w uprawach 
kukurydzy. Skutek: utrata plonów i pogorszenie jakości 
z powodu porażenia fuzariozą. Nasz sposób zwalczania: 
zastosowanie Gąsieniczki Trichogramma brassicae (kruszy-
nek), która  jest efektywnym naturalnym wrogiem omacnicy 
prosowianki.

Samiczki Trichogrammy pasożytują większość jaj omacnicy  
poprzez składanie swoich jaj na ich jajach.  W wyniku czego 
z jaj omacnicy rozwijają się poczwarki kruszynka, które 
pasożytują następne dalsze jaja omacnicy prosowianki.

Skuteczne zwalczanie 
omacnicy prosowianki za 
pomocą TRICHOSAFE®

TRICHOSAFE® Kulki

TRICHOSAFE® Zawieszki

Optymalna ochrona kruszynka przed  
opadami, deszczowaniem i naturalnymi  
wrogami. Zawieszki w wielkości 8 x 8 cm.

100 m2,5 m

10 m

20 m

20 m

5 m 5 m5 m

100 m8,3 m

10 m

20 m

20 m

Schemat dla kulek TRICHOSAFE®: aplikacja ręczna, 
100 kulek/1ha (wersja standardowa)

Sposób 
działania: Larwa 
kruszynka 
(obieg  prawy) 
poprzez spazożyto-
wanie zatrzymuje 
rozwój  omacnicy pro-
sowianki (obieg lewy)

Od 2015 roku prowadzone są w Polsce intensywne prace 
nad zastosowaniem dron do aplikacji kulek TRICHOSAFE®. 
Na rynku pojawia się coraz więcej usługodawców oferujących 
usługi w zakresie aplikacji środka przy pomocy dron. W celu 
uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt, chętnie 
pomożemy w znalezieniu zleceniobiorcy w Państwa regionie.

p	 Optymalna ochrona kruszynka przed opadami, 
 deszczowaniem i naturalnymi wrogami.
p Zawieszki w wielkości 8 x 8 cm. 
p Jakość sprawdzona od ponad 20 lat w praktyce.
p Prosta i szybka aplikacja ręczna – tylko ok. 
 25 min/ha. 

Aplikacja ręczna zawieszek z preparatem TRICHOSAFE® 
przy słabym porażeniu; 30 zawieszek/ha 

16,7 m
 5 m rzucić

 5 m rzucić

Termin zastosowania

      Omacnica    
 prosowianka Złoże jaj   

Poczwarka 

Gąsienica

ok. 18-24 dni ok. 4-9 dni

ok. 12 dni

ok. 50 dni

 Lokalizacja 
złóż jaj         Pasoży- 

  towanie 

  Rozwój 
    Trichogrammy

omacnicy prosowianki

 Wyląg 
    2. generacji

na polu

     Wyląg 
  1. generacji 
 Trichogrammy

   jaj omacnicy 
prosowianki

w jaju omacnicy 
      powoduje zatrzy-
          manie jej rozwoju

Rozsianie 
TRICHOSAFE®

p	 W warunkach polowych całkowicie biodegradowalne   
 opakowanie z celulozy i parafiny.
p	 Możliwość aplikacji ręcznej i maszynowej.  
p	 Sprawdzone opakowanie do efektywnej aplikacji przy
  pomocy rozrzutnika zamontowanego na pojeździe 
 szczudłowym, wydajność ok. 20 ha/h przy prędkości 
 10 km/h.
p	 Przy aplikacji za pomocą dron średnia wydajność 
 dzienna wynosi ok. 70 ha.
p	 Przy aplikacji za pomocą ultralekkich statków
 powietrznych wydajność dochodzi do 300 ha/dzień.
p	 W zależności od danego systemu i obszaru pól 
 helikoptery mogą uzyskać wydajność aplikacji do 
 500 ha/dzień.


