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Doświadczenie i jakość 
od ponad 25 lat 

Twoje korzyści

p	 Aplikować możliwie bezpośrednio po dostawie
p	 Przechowywanie maks. 48 godzin w temperaturze 
 10–15° przy względnej wilgotności powietrza 70 %
p	 Chronić przed ekstremalnymi temperaturami!
p	 Kruszynek mocno reaguje na nikotynę

Przechowywanie i transport

Gąsienice wykluwają się w 6 rzutach, dzięki czemu łączny 
okres ich wykluwania trwa do 3 tygodni. 
p	 We wszystkich produktach TRICHOSAFE® znajdują się  
 spasożytowane przez kruszynka jaja żywiciela w różnych  
 stadiach rozwoju
p	 Dodatkowo zintegrowana została minihodowla w postaci  
 niespasożytowanych jaj skośnika zbożowiaczka (Sitotroga  
 cerealella)

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 rozrzutnika 
szczudłowego i drona
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Schemat 2: Aplikacja ręczna zawieszek TRICHOSAFE® 
przy średnim poraz eniu (50 zawieszek/ha) p	Pewna i wysoka skuteczność

p	Preparat jest nieszkodliwy dla organizmów pożytecznych
p	Brak ryzyka powstania odporności u zwalczanych 
 organizmów
p	Nie obowiązują żadne specjalne wymagania 
 dotyczące stosowania
p	Przyjazny dla środowiska, opakowania preparatu 
 są całkowicie biodegradowalne
p	Sprawna i zawsze dostępna obsługa klienta
p	Pozytywny wizerunek dla Ciebie i Twojego gospodarstwa

Gwarancja jakości
Przeprowadzane co roku ofi cjalne i niezależne badania jakości 
potwierdzają w doświadczeniach polowych i laboratoryjnych 
wysoką jakość preparatu TRICHOSAFE®. Liczba dostarczonych 
błonkówek na hektar oraz udział procentowy samic znacznie 
przewyższają urzędowe zalecenia. Jest to dodatkowa gwarancja 
skuteczności działania preparatu. Wykorzystujemy nasze wielo-
letnie doświadczenie w zakresie produkcji, badań i rozwoju do 
nieustającej optymalizacji naszych wysokowydajnych produk-
tów. Preparat TRICHOSAFE® wpisany jest na listę produktów 
prowadzoną przez niemiecki Instytut Badawczy ds. Rolnictwa 
Biologicznego FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau).

BIOCARE jest certyfi kowanym członkiem 
Międzynarodowego Związku Producentów 
Biologicznych Środków Ochronnych

Warianty produktu
Różne warianty naszego produktu pozwalają na zapewnienie 
optymalnej ochrony upraw kukurydzy w każdej sytuacji porażenia. 

Zakres stosowania Dawka/ha     Ilość zwierząt/ha

Słabe porażenie, kukurydza 1 x 30 zawieszek min. 220.000
na biogaz / kiszonkę 

Wariant standardowy 2 x 50 zawieszek min. 330.000
przy średnim porażeniu
 
Wariant standardowy  2 x 100  kulek min. 330.000
przy średnim porażeniu
 
Jednorazowa aplikacja 1 x 125  kulek min. 400.000
(forte), silne porażenie 

Silne porażenie,  1 x 50 zawieszek min. 110.000
gatunek biwoltyna plus  1 x 100  kulek  plus min. 220.000
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Wykluwanie się kruszynka z 
produktu TRICHOSAFE®

Długość życia Trichogrammy 
Pierwsze pokolenie

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

Długość życia Trichogrammy 
Drugie pokolenie

TRICHOSAFE® 

Aplikacja

Rozmażanie na polu

Wielkość populacji

czas

Schemat toku wykluwania się Trichogrammy przy jednej aplikacji



p	 Opakowanie z celulozy, całkowicie biodegradowalne 
 w warunkach polowych  
p	 Możliwość aplikacji ręcznej i maszynowej
p	 Opakowanie biopreparatu sprawdza się doskonale i jest  
 wydajne także przy aplikacji na dużych powierzchniach  
 przy pomocy rozrzutnika (zamontowanego na pojeździe  
 szczudłowym, wydajność: ok. 20 ha/h przy prędkości 
 10 km/h) oraz dronów (ok. 10 ha/h)

Aplikacja ręczna jest prosta:
W wariancie standardowym otrzymujesz opakowanie 
zawierające 100 kulek TRICHOSAFE® na hektar i aplikację. 
Otwórz opakowanie na polu i rozrzucaj kulki równomiernie 
na powierzchni pola (patrz: schemat). 

 2 cm

TRICHOSAFE®-kulki TRICHOSAFE®-zawieszki

Optymalna ochrona kruszynka przed 
opadami, deszczowaniem i naturalnymi 
wrogami. Oryginalna wielkość: 8 x 8 cm
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Schemat: ręczna aplikacja kulek TRICHOSAFE® 
(100 kulek/ha)

p Doskonale sprawdzone w 25-letniej praktyce 
p	Prosta i szybka aplikacja ręczna 
p	Optymalna ochrona kruszynka przed warunkami  
 atmosferycznymi i naturalnymi wrogami aż do 
 momentu wyklucia
p	Oryginalna wielkość: 8 x 8 cm

Aplikacja ręczna jest prosta:
Zdejmij papierową opaskę i zawieszaj zawieszki 
w nasadach liści roślin kukurydzy 
(patrz schemat 1 i 2). 

Schemat 1: Aplikacja ręczna zawieszek TRICHOSAFE® 
przy słabym porażeniu (30 zawieszek/ha)
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Rozsianie 
TRICHOSAFE®

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. 

Każdego roku omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) 
dokonuje dużych szkód w uprawach kukurydzy, w wyniku 
czego maleją plony oraz, wskutek zbyt wysokich stężeń 
mykotoksyn, jakość. Nasze rozwiązanie: błonkówka 
Trichogramma brassicae, niezwykle skuteczny naturalny wróg 
omacnicy prosowianki. 

Samice kruszynka (Trichogramma) zasiedlają większość jaj 
omacnicy prosowianki, składając swoje jaja w jajach omac-
nicy. W rezultacie w jajach omacnicy zamiast omacnicy 
rozwijają się nowe osobniki kruszynka (Trichogramma), które 
po wykluciu zasiedlają następne jaja omacnicy. 

Skuteczne zwalczanie omacnicy 
prosowianki za pomocą 
preparatu TRICHOSAFE®

Termin zastosowania

Kruszynek pasożytujący 
jaja omacnicy. Oryginalna 
wielkość: < 0,5 mm

TRICHOSAFE® papierowe 
kulki.  Oryginalna 
wielkość: 2 cm


