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CZYM JEST BIOLOGICZNA OCHRONA ROŚLIN?
Biologiczna ochrona roślin wykorzystuje naturalne organizmy, takie jak
pożyteczne drapieżniki lub pasożyty, produkty mikrobiologiczne lub ekstrakty
roślinne do zwalczania szkodników i chorób roślin. Tam gdzie stosuje się
biologiczne metody ochrony roślin, preparaty chemiczne są stosowane tylko w
ostateczności.

Bioline AgroSciences Ltd jest czołowym producentem biologicznych organizmów
pożytecznych, wykorzystywanych do zwalczania szkodników żerujących na
roślinach. Bioline jest firmą globalną, działającą w 30 różnych krajach, ze
szczególnym naciskiem na Europę i Amerykę Północną. Głównymi uprawami
docelowymi są warzywa, rośliny ozdobne, owoce miękkie i jagodowe. Produkty
ochrony biologicznej Bioline stosowane są zarówno przez profesjonalne
gospodarstwa ogrodniecze jak i hobbystów. 

nie zanieczysza środowiska 
brak toksycznych pozostałości po środkach
chemicznych na roślinach i owocach  
bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i zwierząt 
zwalczane organizmy nie uodparniają się
w perspektywie czasu lepsze plonowanie i
jakość roślin
wspieranie naturalnej bioróżnorodności
metoda zgodna z integrowaną ochroną
roślin 
prosta i bezpieczna aplikacja

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ OCHRONĘ
BIOLOGICZNĄ?

Nie zagraża 
środowisku 

naturalnemu

Nie przyczynia 
powstawniu się 

odpornośći

Nie stwarza
zagrożenia dla 

zdrowia ludzi i zwierząt



zwalcza przędziorki 
czas rozwoju w temp. 21 °C - 10 dni, natomiast
w 30 °C czas rozwoju jest skrócony do pięciu
dni
najefektywniej zwalcza przędziorki w zakresie
temperatur 13-35 °C
A. Californicus przy braku szkodników żywi się
pyłkiem oraz innymi stawonogami
niezwykle trwały – w uprawie pozostaje
znacznie dłużej od wielu innych drapieżników
przędziorków

Biologiczny środek który zawiera drapieżnego
roztocza Amblyseius californicus - atakującego
różne gatunki przędziorków w tym przędziorka
chmielowca.

Saszetki – mini hodowla jest umieszczona w
małej papierowej saszetce, która jest starannie
zaprojektowana, aby utrzymać ją w dobrym
stanie. Kolonia A. californicus umieszczona w
saszetce zawiera wszystkie stadia rozwojowe
owada wraz z pokarmem potrzebnym do jego
namnażania wewnątrz saszetki – dzięki temu
roztocza wydostają się z saszetek przez kilka
tygodni i w znacznie większej liczbie niż w
przypadku pojedynczej aplikacji.

Formy aplikacji

Jedna zawieszka zabezpiecza do 2m²

Skuteczny w 
zakresie temp.

13-35°C

Przy braku pożywienia 
może żywić się pyłkiem 
i innymi stawonogami

Aktywny w uprawie 
znacznie dłużej niż inne

drapieżniki



Saszetki - kolonia hodowlana jest umieszczona w
małej papierowej saszetce, która jest starannie
zaprojektowana, aby utrzymać kolonię w dobrym
stanie. Kolonia A. andersoni umieszczona w saszetce
zawiera zarówno jaja, jaki i osobniki dorosłe – dzięki
temu roztocza wydostają się z saszetek przez kilka
tygodni i w znacznie większej liczbie niż w przypadku
pojedynczej aplikacji.
Saszetki na patyku - zalecane w przypadku gdy
nie możliwe jest zawieszenie standardowej saszetki
na roślinie (rośliny zbyt małe, wiotkie). Saszetkę
wbija się w pobliżu rośliny, tak aby roztocze mogły ją
zasiedlić.

Formy aplikacji

Jedna zawieszka zabezpiecza do 2 m²

Skuteczny 
w szerokim 

zakresie temperatur

Zalecane 
stosowanie 
prewencyjne

Może być stoswany do chorony
zarówno roślin ozdobnych, jak i

drzew owocowych i warzyw

zwalcza przędziorki
aktywny w szerszym zakresie temperatur niż A.
californicus (6-40 °C) 
polecany do ochrony roślin ozdobnych, warzyw i
owoców. 
najskuteczniej działa, gdy populacja szkodników jest
niewielka (działanie prewencyjne)

Biologiczny środek, zawierający drapieżnego roztocza
Amblyseius andersoni. Roztocz żywi się zarówno
szkodnikami, jak i w przypadku braku pożywienia pyłkami
roślinnymi co pozwala na aplikację przed wystąpieniem
szkodników. Idealnie sprawdza się w profilaktycznej
ochronie roślin ozdobnych, warzyw i owoców.

 



skutecznie zwalcza wciornastki oraz mączliki
ogranicza populację przędziorków oraz
szpecieli
jest aktywny w szerokim zakresie temperatur,
największą skuteczność zapewnia w temp. 12-18 °C
cechuje się dużą wytrzymałoścą na trudne warunki
środowiskowe
może żywić się również pyłkiem, co pozwala na
skuteczną, długoterminową kontrolę
szybko uaktywnia się na roślinie oraz rozmnaża

Saszetki - kolonia hodowlana jest umieszczona w
małej papierowej saszetce, która jest starannie
zaprojektowana, aby utrzymać kolonię w dobrym
stanie. Kolonia A. montdorensis umieszczona w
saszetce zawiera zarówno jaja, jaki i osobniki dorosłe
– dzięki temu roztocza wydostają się z saszetek
przez kilka tygodni i w znacznie większej liczbie niż w
przypadku pojedynczej aplikacji.

Środek ochrony biologicznej, zawierający drapieżnego
roztocza Amblyseius montdorensis, który, jest żywi się
wieloma gatunkami stawonogów oraz pyłkiem.

Formy aplikacji

Jedna zawieszka zabezpiecza do 2m²

Skuteczny 
w szerokim 

zakresie temperatur

Zwalcza wiele 
róznych gatunków

szkodników

Odporny na warunki
środowiskowe oraz

efektywny w zwalczaniu



skutecznie zwalcza wciornastki
 Szybko rozprzestrzenia się po roślinach
Ma zastosowanie w wielu uprawach
może żywić się również pyłkiem, co pozwala na
skuteczną, długoterminową kontrolę
czas rozwoju roztocza A. cucumeris w temperaturze
24 °C wynosi 6-9 dni – podobnie jak w przypadku
głównego żywiciela – wciornastka zachodniego         

Środek ochrony biologicznej, zawierający drapieżnego
roztocza Amblyseius cucumeris, który, jest żywi się
wieloma gatunkami wciornastków.

Saszetki - kolonia hodowlana umieszczona jest w
małej papierowej saszetce, starannie
zaprojektowanej, aby utrzymać kolonię w dobrym
stanie. Kolonia A. cucumeris umieszczona w saszetce
zawiera zarówno jaja jaki i osobniki dorosłe – dzięki
temu roztocza wydostają się z saszetek przez kilka
tygodni i w znacznie większej liczbie niż w przypadku
pojedynczej aplikacji.
Saszetki na patyku - zalecane w przypadku gdy nie
możliwe jest zawieszenie standardowej saszetki na
roślinie (rośliny zbyt małe, wiotkie). Saszetkę wbija się
w pobliżu rośliny tak aby roztocze mogły ją zasiedlić.

Formy aplikacji

Jedna zawieszka zabezpiecza do 2 m²

Szybko przemieszcza
 się na roślinie 

Zastosowanie w 
wielu uprawach

Przy braku pożywienia 
może żywić się pyłkiem 
i innymi stawonogami



żywi się larwami i jajami wciornastków oraz mączlików
A. swirskii rozmnaża się szybko w ciepłych, wilgotnych
warunkach (najbardziej skuteczny w temp. powyżej 20°C), ale
może też przetrwać w niskich temperaturach w
pomieszczeniach chronionych przed mrozem
w przypadku braku ofiar żywi się pyłkiem, co pozwala mu
przetrwać dłużej w uprawie
stosować na początku cyklu uprawy / pojawienia się szkodnika,
aby zapobiec gromadzeniu się mączlika i wciornastków,
ponieważ nie żeruje na stadium dorosłym.

Saszetki - kolonia hodowlana jest umieszczona w małej
papierowej saszetce, która jest starannie zaprojektowana, aby
utrzymać kolonię w dobrym stanie. Kolonia A. starskii
umieszczona w saszetce zawiera zarówno jaja, jaki i osobniki
dorosłe – dzięki temu roztocza wydostają się z saszetek przez
kilka tygodni i w znacznie większej liczbie niż w przypadku
pojedynczej aplikacji.
Saszetki na patyku - zalecane w przypadku gdy nie możliwe
jest zawieszenie standardowej saszetki na roślinie (rośliny zbyt
małe, wiotkie). Saszetkę wbija się w pobliżu rośliny tak aby
roztocze mogły ją zasiedlić.

Produkt ochrony biologicznej, zawierający drapieżnego roztocza
Amblyseius swirskii, który jest drapieżcą wielu gatunków
wciornastków i mączlików, ponadto redukuje obecność innych
szkodników

Formy aplikacji

Jedna zawieszka zabezpiecza do 2 m²

Skuteczny w 
temperaturach 

powyżej 20°C

Przy braku pożywienia 
może żywić się pyłkiem 
i innymi stawonogami

Zalecane 
stosowanie 
prewencyjne



larwy i osobniki dorosłe wciornastków
larwy ziemiórek
minowce żerujące na liściach

nicienie należy stosować, gdy temp. gleby
wynosi od 14 ºC do 25 ºC w odstęach co 7-14
dni, wyłącznie na wilgotną glebę
zalecane pH podłoża od 3 do 8
zawartość opakowania wymieszać w wiadrze
wody o temp. 21 ºC
rozprowadzić przy użyciu opryskiwacza (bez
filtrów, dysza min. 1 milimetr) lub konewki z
sitkiem. 
przygotowaną ciecz nalezy od razu zużyć,
mieszając podczas aplikacji
preparat aplikować wieczorem tuż przed
zachodem słońca lub w pochmurny
deszczowy dzień

Środek ochrony biologicznej Exhibitline Sf zawiera
patogenne dla owadów nicienie Steinernema
feltiae. Exhibitline Sf jest prosty i bezpieczny w
użyciu. Nicienie zawarte w produkcie występują
naturalnie w glebie. 
Zwalcza:

Instrukcja stosowania

Przechowywanie
Przechowywać w temp. 5 ºC, bez dostępu światła.
Nie zamrażać. Po otwarciu opakowania zużyć całą
zawartość.

50 millionów
250 milionów
1,250 milionów

Dostępne opakowania zwierające:

sztuk nicienia Steinernema feltiae

Opakowanie 50 milionów
rozpuścić w 10 l wody a
następnie pobrać po 1 l na
jeden opryskiwacz / konewkę
10 l i uzupełnić do pełna
wodą (dawka na 10
opryskiwaczy / konewek na
100 m²)

Skuteczny w 
przedziale temp. 

 14 - 25ºC
Prosty w użyciu

Aplikacja opryskiwaczem
- nie przekraczaj ciśnienia

12 barów / 200 psi



koziułki warzywnej (Tipula spp.) - stosowanie
od VI do X, po oblocie osobników dorosłych
rolnicy (Agrotis spp.) - stosowanie od VI do IX

nicienie stosować w przedziale temp. gleby
12 - 26 ºC, wieczorem lub wczesnym rankiem
na wilgotną glebę
aby uzyskać optymalne rezultaty należy
utrzymywać glebę wilgotną przez 3-4
tygodnie po aplikacji.
rozprowadzić przy użyciu opryskiwacza (bez
filtrów, dysza min. 1 milimetr) lub konewki z
sitkiem. 
przygotowaną ciecz nalezy od razu zużyć,
mieszając podczas aplikacji
nie mieszać z adiuwantami, pestycydami i
nawozami

Środek ochrony biologicznej Exhibitline Sc
zawiera patogenne dla owadów nicienie
Steinernema carpocapsae. Exhibitline Sc jest
prosty i bezpieczny w użyciu. Nicienie zawarte w
produkcie występują naturalnie w glebie. 
Zwalcza larwy

Instrukcja stosowania

Przechowywanie
Przechowywać w temp. 4 - 8 ºC, bez dostępu
światła. Nie zamrażać. Po otwarciu opakowania
zużyć całą zawartość. 

50 millionów
250 milionów

Dostępne opakowania zwierające:

sztuk nicienia Steinernema
carpocapsae

Opakowanie 50 milionów
rozpuścić w 10 l wody a
następnie pobrać po 5 l na
jeden opryskiwacz / konewkę
10 l i uzupełnić do pełna
wodą (dawka na 2
opryskiwacze / koneweki na
100 m²)

Aplikacja opryskiwaczem
- nie przekraczaj ciśnienia

 12 barów / 200 psi

Skuteczny w 
przedziale temp. 

 12 - 26ºC

Nie mieszać z 
pestycydami,
adiuwantami,

nawozami



opuchlaków (Otiorhynchus) - stosowanie od
III do V oraz od VIII do X
ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola)
- stosowanie od VII do IX

nicienie stosować w przedziale temp. gleby
12 - 26 ºC, wieczorem lub wczesnym rankiem
na wilgotną glebę
aby uzyskać optymalne rezultaty, należy
utrzymywać glebę wilgotną przez 3-4
tygodnie po aplikacji.
rozprowadzić przy użyciu opryskiwacza (bez
filtrów, dysza min. 1 milimetr) lub konewki z
sitkiem. 
przygotowaną ciecz nalezy od razu zużyć i
mieszając podczas aplikacji
nie mieszać z adiuwantami, pestycydami i
nawozami

Środek ochrony biologicznej Exhibitline Hb
zawiera patogenne dla owadów nicienie
Heterorhabditis bacteriophora. Exhibitline HB jest
prosty i bezpieczny w użyciu. Nicienie zawarte w
produkcie występują naturalnie w glebie
Zwalcza larwy

. Instrukcja stosowania:

Przechowywanie
Przechowywać w temp. 4 - 8 ºC, bez dostępu
światła. Nie zamrażać. Po otwarciu opakowania
zużyć całą zawartość. 

50 millionów
250 milionów

Dostępne opakowania zwierające:

sztuk nicienia Heterorhabditis
bacteriophora

Opakowanie 50 milionów
rozpuścić w 10 l wody a
następnie pobrać po 1 l na
jeden opryskiwacz / konewkę
10 l i uzupełnić do pełna
wodą (dawka na 10
opryskiwaczw / konewek na
100 m²)

Skuteczny w 
przedziale temp. 

 12 - 26ºC

Nie mieszać z 
pestycydami,
adiuwantami,

nawozami

Aplikacja opryskiwaczem
- nie przekraczaj ciśnienia

 12 barów / 200 psi



50 millionów
250 milionów

Dostępne opakowania zwierające:

sztuk nicienia Steinernema kraussei opuchlaków (Otiorhynchus) - stosowanie od
III do V oraz od VIII do X

nicienie stosować w przedziale temp. gleby
12 - 26 ºC, wieczorem lub wczesnym rankiem
na wilgotną glebę
aby uzyskać optymalne rezultaty, należy
utrzymywać glebę wilgotną przez 3-4
tygodnie po aplikacji.
rozprowadzić przy użyciu opryskiwacza (bez
filtrów, dysza min. 1 milimetr) lub konewki z
sitkiem. 
przygotowaną ciecz nalezy od razu zużyć,
mieszając podczas aplikacji
nie mieszać z adiuwantami, pestycydami i
nawozami

Środek ochrony biologicznej Exhibitline Sk
zawiera patogenne dla owadów nicienie
Steinernema kraussei. Exhibitline Sk jest prosty i
bezpieczny w użyciu. Nicienie zawarte w
produkcie występują naturalnie w glebie
Zwalcza larwy:

. Instrukcja stosowania:

Przechowywanie
Przechowywać w temp. 4 - 8 ºC, bez dostępu
światła. Nie zamrażać. Po otwarciu opakowania
zużyć całą zawartość. 

Zapewnia 
4 tygodnie 

ochrony 

Najskuteczniej 
działa w przedziale

pH gleby 5-7

Skuteczny w 
przedziale temp. 

12 - 26ºC

Opakowanie 50 milionów
rozpuścić w 10 l wody a
następnie pobrać po 5 l na
jeden opryskiwacz / konewkę
10 l i uzupełnić do pełna
wodą (dawka na 20
opryskiwaczw / koneweki na
100 m² )



Złożone zamówienie
dostarczamy 

w kolejnym tygodniu
w czwartek lub piątek

preparaty biologiczne stosuj rano lub
wieczorem najlepiej w pochmurne i
deszczowe dni
intensywnie nawodnij powierzchnię, na
którą będzie aplikowany preparat
zawartość opakowania wymieszaj dokładnie
w 10 l wody o temp. pokojowej
odmierz odpowiednią dla danego produktu
ilość przygotowanej cieczy roboczej i wlej do
opryskiwacza lub konewki 10 l, a następnie
uzupełnij wodą
równomiernie rozprowadź ciecz na
powierzchni 100 m²
podczas aplikacji cały czas mieszaj ciecz
roboczą, aby nicienie nie opadały na dno 
stosująć opryskiwacz zastosuj dysze o
średnicy min. 0,5 mm, usuń flitry nie
przekraczaj ciśnienia 12 barów / 200 psi
nie mieszaj z adiuwantami, nawozami i
pestycydami

Zamówienia na środki
ochrony biologicznej

przyjmujemy do
czwartku każdego

tygodnia, do godz. 12

Cały etap magazynowania
i transportu podlega stałej

kontroli temperatury 

Po otrzymaniu
zamówionych preparatów

biologicznych
niezwłocznie umieść je w

temperaturze 4 - 8ºC

Składanie zamówienia Sposób użycia nicieni 50 mln

Uwaga: Zamieszczone powyżej informacje są jedynie naszymi wskazówkami zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i wolą. Należy je stosować i korygować w
oparciu o bieżące obserwacje. PNOS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w stosowaniu, nie udziela żadnej rękojmi ani gwarancji. PNOS
Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem korzystania z informacji zawartej w tej publikacji, nawet
jeżeli PNOS Sp. z o.o. została zawiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. Żadna część tej publikacji nie może być powielana i rozpowrzechniana w
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku bez pisemnej zgody PNOS Sp. z o.o. Wrzystkie nazwy handlowe i nazwy towarów
występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i właścicieli.  

Rynek detaliczny - Wojciech Niemiec 
kom. 696 011 537
wojciech.niemiec@hortico.pl
Uprawy profesjonalne - Paweł Kulas
kom. 663 966 066
pawel.kulas@hortico.pl


