
Biologiczna ochrona przeciw pędrakom 

i larwom opuchlaków. 

ExhibitLine Hb  jest skuteczny w ochronie trawników, roślin doniczkowych, roślin ozdobnych, 

a także upraw roślin jagodowych.

Preparat zawiera  drapieżne nicienie Heterorhabditis bacteriophora.

Nicienie te są nieszkodliwe dla środowiska, roślin, ludzi i pożytecznych owadów. 

Aktywnie poszukują larw chrząszczy w glebie przemieszczając się po cienkiej 

warstwie wody na cząstkach gleby. Lokalizują gospodarzy wykrywając 

dwutlenek węgla i inne produkty przemiany materii. Po zlokalizowaniu larw 

szkodników nicienie wnikają do ich wnętrza przez naturalne otwory ciała 

i uwalniają bakterie, które docelowo powodują śmierć niepożądanych larw 

owadów. W optymalnych warunkach owad może umrzeć w ciągu 12-24 godzin. 

Śmiertelność owadów jest zależna od temperatury otoczenia. Minimalna 

temperatura gleby przed zabiegiem powinna wynosić 12°C, maksymalna 

temperatura gleby nie powinna przekraczać 28°C. 

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 rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek 
nośniku bez pisemnej zgody PNOS Sp. z o.o. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów występujące w niniejszej 
publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich rm i właścicieli. 

Dostępne opakowania i stosowanie Exhibitline Hb:

Typ upraw

rośliny i trawniki

Dawka

2
0,5 mln szt./m

Wydajność opakowania

50 mln. szt. 250 mln. szt.

2100 m 2500 m
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ź Jak przy wszystkich preparatach z żywymi organizmami najlepiej użyć je jak 
najszybciej po dostawie.

ź Produkt może być przechowywany przez ograniczony czas w temperaturze 
4–8°C (patrz data ważności na opakowaniu).

ź Chronić opakowanie przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
ź NIE ZAMRAŻAĆ.

ź Należy zużyć całe opakowanie na raz.

ź Podlać mocno powierzchnię którą chcemy zaaplikować.

ź Gotową konewką podlać 10m²

ź Dokładnie wymieszać i odstawić na 20 minut. 
ź Opakowanie 50 mln nicieni rozpuścić w 10l  letniej wody (15-20°C).

ź Wymieszać ponownie.
ź Pobrać 1l, wlać do konewki 10l i uzupełnić wodą.

ź Po zakończeniu aplikacji ponownie podlać powierzchnię w celu 
wpłukania nicieni.

ź Nicienie należy stosować wcześnie rano lub późnym wieczorem, aby 
zminimalizować wpływ ciepła i światła słonecznego.

ź Przy stosowaniu bezpośrednio pod rośliny za pomocą podlewania 
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zastosować Co najmniej 1 l wody na 1 m .

ź Brak karencji i prewencji, można stosować w rolnictwie ekologicznym.

ź W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy utrzymywać wilgotność 
gleby przez 3-4 tygodnie po aplikacji.

ź W momencie aplikacji powierzchnia gleby powinna być wilgotna.

ź Przy stosowaniu za pomocą oprysku usunąć wszystkie drobne ltry z rurek 
i przy dyszach. Użyć dysz o średnicy co najmniej 0,5 mm.

ź Nie przekraczać ciśnienia pompy 12 barów / 200 psi, dla dozowników 6 
barów / 100 psi.

ź Po zmieszaniu z wodą należy zużyć cały roztwór.
ź Roztwór stale mieszać, aby nicienie nie opadały na dno zbiornika.
ź Unikaj mieszania z pestycydami.
ź Nie mieszaj nicieni bezpośrednio z nawozami. Można nawozić tuż przed lub 

po aplikacji preparatu.

ź Niciene działają tylko na postaci larwalne szkodników.
ź Zalecamy stosowanie nicieni dwa razy w sezonie, wiosną 
     i późnym latem.

Dla pełnej ochrony przed larwami 
szkodników, należy co roku powtarzać aplikację!

Przechowywanie i transport

Sposób użycia

Dodatkowe informacje
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