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KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Amblyseius andersoni
plenilska pršica

odrasel osebek:

CILJNI ORGANIZEM
pršice iz družine pršic prelk 
(Tetranychidae) ; 
kot so: rdeča sadna 
pršica, navadna pršica

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Amblyseius andersoni je evropska vrsta, ki je prisotna v različnih habitatih, kjer pa je njena prisotnost običajno 
zmanjšana zaradi uporabe zaščitnih sredstev. Sredstvo je primerno za uporabo tako v trajnih nasadih vinska trta, 
sadno drevje in številnih drugih kulturah kot so paradižnik, jajčevci, bučke in okrasne rastline. V naravi prezimi v 
diapavzi. Aktiven postane, ko temperature zanesljivo presežejo 8-10 °C, aktiven pa ostane tudi pri temperaturah 
35-40 °C.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Amblyseius andersoni je plenilec za zatiranje pršic iz družine pršic prelk (Tetranychidae). Je polifagni plenilec, ki 
lahko pleni tudi pršice šiškarice (Eriophydiae), majhne žuželke in se hrani s cvetnim prahom. To omogoča stabilno 
naselitev v mnoge posevke. Vrsta je zato posebej primerna za prevnetivno naselitev ob odsotnosti najbolj 
značilnega plena.

NAČIN UPORABE: 
Uporablja se preventivno, zgodaj v sezoni. Gostota naselitve je odvisna od situacije odraslih osebkov na m2.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
jagodičje, hmelj,  jablana, paprika, kumare, fige, druge rastlinske vrste,…

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

Priporočena količina izpusta 
je okoli 10 ali več plenilcev
/m2. Aplikacija se večkrat 

ponavlja dokler se ne doseže 
populacija 30-50 pršic/m2.

Anderbags 250 vrečk(sašetk) × 250 
odraslih osebkov 

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_7
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KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Amblyseius cucumeris
plenilska pršica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
resarji - cvetlični resar 
(Frankliniella occidentalis), 
tobakov resar (Thrips 
tabaci) in drugi

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Amblyseius cucumeris je hruškaste oblike, čeprav je majhen je zelo mobilen, ter lahko uporablja tudi druge vire 
hrane, vključno s cvetnim prahom. Njegov razvoj je zelo hiter, saj celoten cikel traja največ 1-2 tedna. Optimalna 
razmere za njegov razvoj so temeprature okrog 18-20 °C ter visoka relativna vlažnost.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Amblyseius cucumeris se uporablja za biološko zatiranje resarjev (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci in 
drugih) na številnih vrstah zelenjave in okrasnih rastlin. 

NAČIN UPORABE: 
Najbolje jih je naseliti preventivno v začetnih fazah rasti, saj se ob odsotnosti škodljivca lahko prehranjuje polifagno.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
zelenjadnice, (kumare, paprika, jajčevec), okrasne rastline

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

Priporočena količina izpusta 
je okoli 10 ali več plenilcev
/m2. Aplikacija se večkrat 

ponavlja dokler se ne doseže 
populacija 30-50 pršic/m2.

AmblyPAK

AmblySAK

AmblyBAGS250

AmblyBAG 

Plastenka - 50.000 
odrastlh osebkov

Plastenka - 250.000 
odraslih osebkov

250 vrečk(sašetk) ×1000 
odraslih osebkov

500 vrečk(sašetk) ×1000 
odraslih osebkov

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_12



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Orius majusculus
cvetna plenilka

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
resarji - cvetlični resar
(Frankliniella occidentalis), 
tobakov resar (Thrips tabaci) 
in drugi

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Orius majusculus ima 6 razvojnih faz, ki so vse plenilske. Nimfa lahko poje 50 ličink resarja na dan. Odrasli osebek 
lahko poje 20 nimf ali 6 odraslih osebkov resarja dnevno. Če plen ni prisoten se lahko prehranjuje s cvetnim 
prahom. Aktiven je pri temperaturah 8-30°C.  

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Orius majusculus se uporablja na številnih cvetočih rastlinah, kot so jajčevci, paprika, jagode ter okrasne rastline 
za zatiranje resarjev. 

NAČIN UPORABE: 
Enakomerno razporedite žuželke neposredno po vegetaciji na več mestih. Ker ne mara svetlobe, zato se ob 
izpustu takoj skrije v cvet. Prvi izpust se izvede ob začetku cvetenja.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
zelenjadnice (kumare, paprika, jajčevec) in okrasne rastline

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

1-3 osebke/m2 ob vsakem 
izpustu. Priporoče se 2-3 
izpuste. Skupna izpušče-
na populacija naj bo 2-6 

osebkov/m2. Za jagode se 
priporoča 5 izpustov, po 1 

osebek/m2 ob vsakem 
izpustu.

OriusM500 Plastenka - 500 
odraslih osebkov

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_20



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Encarsia formosa
Parazitoidna osica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
rastlinjakov ščitkar 
(Trialeurodes vaporariorum) 
in tobakov ščitkar 
(Bemisia spp.)

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Samice najezdnika rastlinjakovega ščitkarja (Encarsia formosa) so majhne približno 0,6mm dolge in imajo črno 
glavo in trup ter rumen trebuh. Samci so redki ter temne barve. Razmnoževanje je partenogenetsko - telitokija. Iz 
neoplojenih jajčec se izlegajo le ženski osebki. Izleže cca. 5 jajc/dan ter 59 v času 12 dni, ko izlega jajčeca. Pri 21°C 
celoten krog traja 25dni. Svoj plen zatira tako preko endoparazitiranja kot tudi s plenilskim hranjenjem.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Encarsia formosa je endoparazit, ki se že desetletja uporablja za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja 
(Trialeurodes vaporariorum) v zelenjavi in okrasnih rastlinah. Parazitira tudi tobakovega ščitkarja (Bemisia spp.). 
Odrasli osebki - samice, so zelo majhne s temnim prsnim košem in svetlo rumenim trebuhom ter odložijo jajčece 
v ličinko ščitkarja. Ko se ličinka E. formosa izleže se razvija znotraj ščitkarja do konca cikla, ko nova odrasla oseba 
zapusti gostitelja tako, da naredi značilno okroglo luknjo. Parazitizirani puparije po približno 1-2 tednih dobi 
temnejšo barvo: popolnoma črno pri rastlinjakovem ščitkarju in rjavo lešnikovo pri Bemisia spp. E.formosa je 
izjemno učinkovita pri iskanju svojih gostiteljev.

NAČIN UPORABE: 
Enakomerno razporedite parazitirane bube, iz katerih se bodo izlegli odrasli osebki Encarsia. Pri temperaturah 
pod 15 °C in nad 30 °C je njihova aktivnost zmanjšana, zato so vmesne sezone ali klimatizirani rastlinjaki 
najboljše okolje za uporabo. Priporoča se tedenska aplikacija, 2-4 osebke/m2 ob vsaki aplikaciji, dokler se ne 
doseže skupno 15-25 osebkov na m2.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
zelenjadnice, jagodičevje, okrasne rastline

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

2-4 osebke / m2 ob 
vsaki aplikaciji

EnPAK3000

EnPAK15.000

Plastenka s 3000 
parazitiranimi bubami 

bele muhe oz. izleženemi 
odraslimi osebki.

Plastenka s 15.000

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_18



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Macrolophus pygmaeus
plenilska stenica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
rastlinjakov ščitkar 
(Trialeurodes vaporariorum) 
in tobakov ščitkar 
(Bemisia spp.) in 
paradižnikov molj 
(Tuta absoluta)

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Macrolophus pygmaeus ima podolgovato 2-11 mm dolgo telo. Odrasli osebki so zelene barve s črno črto pri očeh. 
Črne so tudi začetni deli anten. 

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Macrolophus pygmaeus je plenilec, ki je zelo razširjen v sredozemlju in se uporablja za biotično varstvo 
paradižnika. Vsi stadiji so zelo mobilni in lahko plenijo vse oblike ščitkarja (jajčeca, ličinke, odrasle osebke). 
Lahko se hrani tudi z listnimi ušmi, pršicami, ličinkami listnih zavrtalk in jajčeci paradižnikovega molja, kar 
omogoča 
dobro naselitev tudi v odsotnosti ščitkarja. Tega plenilca je zato treba naseliti zgodaj, tudi če je prisotnost 
ščitkarja minimalna, da lahko čim bolje omejimo njegov razvoj v posevku. 

NAČIN UPORABE: 
Enakomerno razporedite žuželke neposredno po vegetaciji na več mestih. Odrasli osebki so dobro mobilni in 
spretni letalci, zato se hitro razporedijo po okoliških rastlinah.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
zelenjadnice, jagodičevje, okrasne rastline

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

100 osebkov/ 20-30 m2 MiriPAK250

MiriPAK500

Plastenka - 250 
odraslih osebkov
Plastenka - 500 
odraslih osebkov

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_19



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Adalia bipunctata
dvopika polonica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
listne uši Aphididae

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Imago Adalie bipunctate prezimi pod rastlinskimi ostanki tistih rastlin, kjer se je vrsta hranila in razvijala. Hrošči 
prezimijo pogosto tudi v hišah. Že zgodaj spomladi prilezejo iz prezimovališča, da jih opazimo na okenskih šipah. 
Spomladi, ko temperatura zraka doseže 15 do 20° C tudi sicer postanejo polonice aktivne. Po parjenju samice 
odložijo do 400 jajčec. Razvoj ličink poteka skozi stadije L1 do L4 podobno kot pri sedempikčasti polonici. Že po 10 
do 15 dneh, zaužijejo 350 do 400 listnih uši, dorastejo in se zabubijo.

Poletne generacije se pojavijo junija, samice pa odložijo do 900 jajčec. Celoleten razvoj od jajčeca do imaga 
traja 14 do 24 dni. Dvopikčasta polonica živi na drevju nad 2 m višine, kjer se lahko hrani zlasti z ušmi v 
sadovnjakih in na drevju ter grmovju v urbanem prostoru. Aphis pomi zmanjša plodnost samic, ki se hranijo 
s to vrsto uši, prav nasprotno pa je če se polonica hrani z vrsto Dysaphis plantaginea.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Adalia bipunctata je močan in učinkovit plenilec številnih vrst listnih uši. Sicer pa so esencialne uši za to vrsto 
polonice: Acyrthosiphum pisum, Aphis pomi, Hyalopterus pruni, Myzus persicae, Rhopalosiphum maidis in R. 
padi, na koruzi, kjer vrsto A. bipunctata občasno najdemo. Zaviralno delujejo na razvoj polonice uši: Aphis fabae, 
Brevicoryne brassicae. Najbolj toksična vrsta uši za dvopikčasto polonico je Megoura viciae.

NAČIN UPORABE: 
Odrasli osebki lahko zaužijejo tudi 100 listnih uši na dan. Ker potrebujejo veliko plena, se jih ne sprošča 
preventivno, marveč ob pojavu škodljivca. Ko škodljivcev zmanjka se preselijo na druge pridelke. Ker je aktivna 
že ob zmernih temperaturah se uporablja spomladi.

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

5-10 odraslih osebkov 
na rastlino, odvisno od 
številčnosti listnih uši in 

velikosti rastline

Ada 30
Ada 100
Ada 250

30 odraslih osebkov
100 odraslih osebkov
250 odraslih osebkov

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_11



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Aphidius ervi
parazitoid

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
listne uši Aphididae

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Aphidius ervi je pogost parazitoid listnih uši iz številnih rodov, vključno z Macrosiphum, Aulacorthum, Acyrtosi-
phon in drugimi. Odrasel stadij meri 4-5 mm ter ima črnkasto telo z dolgimi antenami, značilnimi za družino. 
Aphidius ervi je samotarski parazitoid, za katerega je značilno da celotni larvalni cikel poteka znotraj listne uši. 

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Aphidius ervi odloži jajčece v listno uš, ki jo nato od znotraj počasi požre mlada rastoča ličinka. Telo listne uši 
nabrekne in se spremeni v tako imenovano mumijo, iz katere se izleže nov odrasel Aphidius, ki poišče nove 
žrtve. Zaradi visoke zmogljivosti iskanja in parazitiranja je Aphidius ervi zelo zanimiv tudi pri nizki pojavnosti 
škodljivcev. 

NAČIN UPORABE: 
Najbolje jih je naseliti preventivno v začetnih fazah v obdobju ko se pričakuje pojav listnih uši. V primeru, da so uši 
že prisotne je smiselno naselitev parazitoida kombinirati z drugimi plenilci kot sta Aphidoletes ali Chysoperla.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
krompir, ječmen, pšenica, koruza, jagodičevje, jablana, korenovke, druge rastlinske vrste

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

Priporočena količina 
izpusta je 250 osebkov 

na 100m2.

ErviPAK250 Plastenka - 250 odraslih 
osebkov in mumij

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_14



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Aphidoletes aphidimyza
plenilska hržica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
listne uši Aphididae

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA: 
Aphidoletes aphidimyza je pogost plenilec listnih uši, kot so Aphis gossypii, Myzus persicae in mnogih drugih 
vrst.  Aphidoletes je zaradi njegove biologije vedno treba vnesti pravočasno, vsekakor pa ob prisotnosti kolonij 
listnih uši. Njegova uporaba je lahko odlična dopolnitev biološkega zatiranja s parazitoidi rodu Aphidius, ki so 
aktivni že pri zelo nizki gostoti. Aphidoletes ustrezajo zmerne temperature, ko najnižje temperature ostanejo 
stalno nad 15 °C, torej od pomladi do jeseni oz. v rastlinjakih.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Odrasli osebki Aphidoletes se parijo na različnih podlagah, vključno s pajkovimi mrežami, po katerih se zaradi 
svojih dolgih okončin lahko premikajo, ne da bi se vanje zapletle. Oplojene samice poiščejo kolonije listnih uši, v 
bližini katerih odložijo eno ali več jajčec, odvisno od gostote kolonije. Ličinke značilno oranžne barve so črvičaste 
in slabo mobilne, vendar lahko uničijo vse listne uši v bližini. Čeprav za svoj razvoj potrebujejo cca. 7 uši, jih pojejo 
do 80, pokončajo pa še veliko več. Razvoj je končan v približno desetih dneh, nato se ličinke spustijo na tla, kjer se 
zabubijo in prekrijejo z delci zemlje.

NAČIN UPORABE: 
Embalaža vsebuje ličinke iz katerih se v tednu dni izležejo odrasli osebki. Ličinke, ki so razporejene v inertnem 
materialu v plastenkah je potrebno enakomerno razporediti po priloženih posodah(10kos). Če so tla vlažna in ni 
nevarnosti plenjenja mravelj, jih lahko razporedite neposredno po tleh. Ličinke je potrebno do ozleganja vlažiti. 
Odrasli osebki so dobro mobilni in hitro najdejo plen.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
krompir, ječmen, pšenica, koruza, jagodičevje, jablana, korenovke, druge rastlinske vrste

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

Priporočena količina 
izpusta so 2-4 osebki 

na m2.

Mizapak1000

Mizapak2000

Plastenka s 
1000 ličinkami.

Plastenka s 
1000 ličinkami.

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_15



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Chrysoperla carnea
Navadna tenčičarica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
listne uši Aphididae

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Odrasli osebek navadne tenčičarice je 12-20 mm dolg, z dolgimi antenami in svetleče zlatimi očmi. So aktivni 
letalci, posebej v večernih urah in ponoči. Jajčeca ovalne oblike so na začetku zelene barve, po nekaj dneh se 
obarvajo sivo. Ličinke sivorjave barve so izjemno aktivne in iz plenu sesajo telesne tekočine. Ličinke so na začetku 
manjše kot 1mm in nato zrastejo na 6-8 mm.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Chrysoperla carnea je zelo pogost plenilec številnih vrst listnih uši, prisotnih na vrtninah (papriki, jagodah, 
jajčevcih,...), okrasnih rastlinah in poljščinah. Samo trije stadiji ličinke z značilnimi kleščastimi ustnimi deli so 
aktivni plenilci. Odrasli osebki se prehranjujejo s cvetnim prahom, nektarjem in drugimi sladkimi snovmi. Ličinke 
so zelo požrešne in se lahko takoj prehranjujejo s plenom, predvsem listnimi ušmi, pa tudi drugimi škodljivci kot 
so pršice, jajčeca metuljev, resarji,  rastlinjakovim ščitkarjem in drugimi majhnimi žuželkami.

NAČIN UPORABE: 
Ličinke, ki so razporejene v inertnem materialu raztresemo po vegetaciji, pri čemer pazimo, da ne padejo na tla. 
Poskusimo razporediti na najbolj okužena območja.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
krompir, ječmen, pšenica, koruza, jagodičevje, jablana, korenovke, druge rastlinske vrste

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

500 ličink na 20-30 na 
m2. Manjše količine so 

učinkovite za inokulacijo 
tega učinkovitega 

plenilca.

CrisoPAK1000

Criso10000

Plastenka s 
1000 ličinkami.

Plastenka s 
10.000 ličinkami.

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_16



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Propylea 
quatuordecimpunctata
plenilska polonica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
listne uši Aphididae

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Propylea quatuordecimpunctata je 4-6 mm velika pikapolonica rumeno črne barve z vzorcem podobnim 
šahovnici. Ličinke s vitke sivorumene s črnimi pikami. Samice izležejo 4-15 ovalnih zelenih jajčec na liste ali stebla. 
jajece se izleže v ličinko po cca 8-10 dneh in se zabubi na listih ali steblu. Odrasel osebek se izleže po 4-5 dneh. 
Prezimi kot odrasel osebek pod odpadlim listjem.  

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Propylea quatuordecimpunctata je majhna pikapolonica, ki je zelo pogosta v evropskih habitatih. Prehranjuje 
se predvsem z listnimi ušmi tako v fazi ličinke kot odraslih osebkov. Za razliko od podobnih vrst je primerna za 
naselitev, ko plen še ni številčen in deluje preventivno pri nizki gostoti. Če kolonije listnih uši postanejo številčnejše, 
se lahko odzovejo s hitrim razmnoževanjem in ustvarijo večjo populacijo. Zaradi te prilagodljivosti obnašanja je 
posebej primerna za preventivno uporabo v posevkih kjer je gospodarski prag škode nizek. Predvsem v 
rastlinjakih, v posevkih paprike, jajčevcev, melon, kumar in drugih. 

NAČIN UPORABE: 
Odprite plastenko in odrasli osebki bodo izšli iz plastenke.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
krompir, ječmen, pšenica, koruza, jagodičevje, jablana, korenovke, druge rastlinske vrste

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

Ob zgodnji aplikaciji je 
populacija naselitve 

lahko majhna, ob izbruhu 
pa se odmerek na 

prizadetih rastlinah 
poveča na 5-10 

osebkov/rastlino.

Lea50

Lea250

Plastenka - 50 
odraslih osebkov
Plastenka - 250 

odraslih osebkov

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_21



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Anthocoris nemoralis
cvetna stenica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
mala hruševa bolšica 
(Cacopsylla pyricola)

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA: 
Anthocoris nemoralis prezimuje kot odrasel osebek na zaščitenih lokacijah, zavetje najde v razpokah lubja, odm-
rlem lesu ali odmrlem listju. Spomladi, ko temperatura pogosto presega 10°C, samica začne odlagati jajčeca na 
prvo zeleno vegetacijo (liste ali brste). Jajca izleže v tkiva pod povrhnjico. Prva generacija ličink se začne razvijati 
tako, da jedo majhne bolšice (jajca in ličinke). Obstaja pet stadijev ličink in tri generacije na leto. Ta vrsta lahko 
zelo dobro preživi s plenjenjem drugih škodljivcev, kot so: listne uši, molji, pršice in drugi.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Anthocoris nemoralis je močan in učinkovit plenilec male hruševe bolšice (Cacopsylla pyricola). Je polifagni 
plenilec, ki ga lahko najdemo v številnih pridelkih ali divjih rastlinah, razen v nasadih hrušk.

NAČIN UPORABE: 
Najbolje jih je sprostiti pomladi. Hrošči so zelo mobilni in lahko zelo dobro letijo, tako da je za dobro razpršenost 
dovolj 5-6 izpustnih točk na hektar. Osnovni cilj programa sproščanja je vzpostaviti populacijo plenilcev ki je višja 
od običajne, kar zmanjša potrebo po kemičnem zatiranju.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
hruška

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

Priporočena količina 
izpusta je okoli 

2.000-3.000 odraslih 
osebkov na hektar.

Anthopak500 500 odraslih osebkov Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_6



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Diglyphus isaea
parazit zavrtačev

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
listne zavrtalke iz rodu 
Liriomyza

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA: 
Odrasel osebek Diglyphus isaea je črn, z zelenimi kovinskimi sijajem, dolg nekaj milimetrov ter kratkimi antenami.
Samice, raziskujejo površino listov ter iščejo ličinke listnih zavrtalk. Ko je vanje izleženo jajčece, paralizirane 
predstavljajo hrano za razvoj ličink. Ko ličinke dozorijo, se v zavrtalki zabubijo, na koncu metamorfoze se iz lista 
pojavi nov odrasel osebek, ki v povrhnjici naredi okroglo luknjo.

Vsaka samica odloži od 60 do 100 jajčec, vendar je izjemno pomembna tudi plenilska dejavnost samic (hranjenje 
gostitelja), saj povzroča dodatno smrtnost v populacijah listnih zavrtalk.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Diglyphus isaea je parazitoid, značilen za sredozemska okolja in je zelo učinkovit pri zatiranju listnih zavrtalk iz rodu 
Liriomyza. Zaradi svoje odpornosti in enostavne uporabe je široko uporaben v programih varstva paradižnika, 
jajčevcev, zelenjave, okrasnih rastlin in drugih poljščin, tako v rastlinjakih kot tudi na prostem. Čeprav se lahko 
uporablja v že okuženih posevkih, je priporočljiva zgodnja uporaba. Najboljša je večkratna aplikacija v nizkih 
količinah. Izjemna iskalna sposobnost in mobilnost parazitoida omogočata hitro kolonizacijo posevka.

NAČIN UPORABE: 
Odprite plastenko in odrasli osebki bodo izšli iz plastenke.

GLAVNI GOSTITELJI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA: 
predvsem listna zelenjava

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

250 osebkov na 150-200 
m2 oz. večkratna aplik-
acija v nizkih odmerkih 

dokler se ne doseže 0,5-2 
osebka/m2

DiglyPAK250 Plastenka - 250 
odraslih osebkov

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_17



BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA: 
Anastatus bifasciatus je evropska vrsta, ki je prisotna v različnih habitatih. Samice živijo dva meseca, hranijo se 
z nektarjem in medeno roso ter odložijo do 50 jajčec. Nasprotno manjši samci živijo le nekaj dni, ko se pojavijo. 
Samice se lahko hranijo tudi z jajčeci hroščev s tako imenovanim gostiteljskim hranjenjem, ki pomembno 
prispeva k biološkemu nadzoru nad škodljivci. Sredstvo je primerno za uporabo v nasadih sadnega drevja, 
zelenjave in oljne ogrščice.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Anastatus bifasciatus je plenilec za zatiranje škodljivcev, zlasti iz reda stenic, metuljev in vešč. Je polifagni 
plenilec, ki lahko se lahko hrani tudi z marmorirano smrdljivko (Halyomorpha halys). To omogoča stabilno 
naselitev v mnoge posevke. Vrsta je zato posebej primerna za preventivno naselitev ob odsotnosti najbolj 
značilnega plena.

NAČIN UPORABE: 
Uporablja se od pozne pomladi do konca poletja. Osnovni cilj programa sproščanja je vzpostaviti populacijo 
plenilcev, ki je višja od običajne.

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

Pri tej vrsti ni natančnega 
odmerka uporabe, saj 
vsak minimalen vnos 

pripomore k postopnemu 
ustvarjanju naravnega 

ravnovesja. Priporočena 
količina izpusta je 1000 

osebkov/ha. 

Aly250 Plastenka - 250 
odraslih osebkov

Izdelek je treba hraniti 
na hladnem pri najmanj 

10 °C in ga uporabite 
takoj ali najkasneje 

v 24 urah.

KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Anastatus bifasciatus
Parazitoidna osica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
marmorirana smrdljivka 
(Halyomorpha halys)

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_13



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Heterorhabditis 
bacteriophora
entomopatogena 
ogorčica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
ličinke lucerninega jajčastega 
rilčkarja (Otiorhynchus ligustici) 
in ličinke ostalih hroščev, 
ki se hranijo s koreninami

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Entomopatogene ogorčice Heterorhabditis bacteriophora so majhni, črvom podobni organizmi, ki živijo v tleh na račun ličink . 
Ogorčice prodrejo v svoje žrtve skozi odprtine v telesu ali celo aktivno preko površino ličinke. Ko ogorčica vstopi v gostitelja, sprosti 
simbiontske mikroorganizme, ki se razmnožijo in povzročijo smrt ličinke v 24-72 urah. Umrle ličinke postanejo rumeno-rjave ali 
rdečkaste, odvisno od vrste. Dejavnost mikroorganizmov spremeni notranjost ličinke v idealen substrat za razmnoževanje ogorčice. 
Ko ogorčica opravi enega do dva razmnoževalna kroga, proizvede na tisoče novih ogorčic, ki zapustijo truplo ličinke, ter poiščejo 
nove ličinke.
Ogorčice so zelo učinkovite pri zatiranju več pomembnih vrst žuželk, ter popolnoma neškodljive za neciljne vrste in sesalce, zato 
predstavljajo pomembno skupino biotičnih sredstev za varstvo rastlin.
Uporaba je enostavna, saj se sredsto raztopi v vodi in nato nanese na ciljno površino.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Entomopatogene ogorčice so naravno prisotne v tleh, kjer živijo na račun ličink žuželk, ki prodrejo in povzročijo njihovo smrt. Ubita 
žuželka nato postane primeren substrat za njihovo razmnoževanje in posledično razmnoževanje, s tisoči novih ogorčic, ki se sprostijo 
v tleh, kar sproži nadaljnji nadzor. Idealne temperature substrata za večjo učinkovitost so 18-22 °C (najmanj 13 - največ 30 °C). 
Heterorhabditis bacteriophora je entomopatogena ogorčica, ki se uporablja za biotično varstvo zoper ličinke lucerninega rilčkarja, 
ter ličinke drugih hroščev, ki se prehranjujejo s koreninami rastlin in kot odrasli osebki jedo liste oz. druge dele rastlin.
Učinkovit deluje le na ličinke hroščev v tleh. Čas tretiranja prilagodite biološkemu ciklu škodljivca.

NAČIN UPORABE: 
Sredstvo vmešajte v mlačno vodo, ter z raztopino zalijte tla oz. sadike. Za zatiranje lucerninega rilčkarja je najprimernejši termin 
aplikacije september-oktober, ko je v tleh največ ličink. To pomeni tudi, da bo več ličink okuženih. Koristno je, da se aplikacija ponovi 
spomladi, ko ličinke pridejo bližje površin in preden se zabubijo (konec maja). Pomladansko tretiranje se izvede, ko je temperatura 
tal nad 13-15°C.

ODMEREK TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

Do 500 tisoč na m². 
Nemopak HB za 100 - 
200 m². Nemopak HB 
500 za površino 2.000 

m².  

NEMOPAK HB
NEMOPAK HB 500

Škatla - 50 mio ličink
Škatla - 500 mio ličink

Hranite pri temperaturi 
4-10°C. Uporabite v 10 

dneh po dostavi. 
V vsakem primeru pa do 

roka uporabnosti, 
navedenega na 

embalaži.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_22



BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA: Entomopatogene ogorčice Steinernema carpocapsae so majhni, 
črvom podobni organizmi, ki živijo v tleh na račun ličink . Ogorčice prodrejo v svoje žrtve skozi odprtine v telesu ali celo aktivno preko 
površino ličinke. Ko ogorčica vstopi v gostitelja, sprosti simbiontske mikroorganizme, ki se razmnožijo in povzročijo smrt ličinke v 
24-72 urah. Umrle ličinke postanejo rumeno-rjave ali rdečkaste, odvisno od vrste. Dejavnost mikroorganizmov spremeni notranjost 
ličinke v idealen substrat za razmnoževanje ogorčice. Ko ogorčica opravi enega do dva razmnoževalna kroga, proizvede na tisoče 
novih ogorčic, ki zapustijo truplo ličinke, ter poiščejo nove ličinke. Ogorčice so zelo učinkovite pri zatiranju več pomembnih vrst žuželk, 
ter popolnoma neškodljive za neciljne vrste in sesalce, zato predstavljajo pomembno skupino biotičnih sredstev za varstvo rastlin.
Uporaba je enostavna, saj se sredsto raztopi v vodi in nato nanese na ciljno površino.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: Entomopatogene ogorčice so naravno prisotne v tleh, kjer živijo na 
račun ličink žuželk, ki prodrejo in povzročijo njihovo smrt. Ubita žuželka nato postane primeren substrat za njihovo razmnoževanje in 
posledično razmnoževanje, s tisoči novih ogorčic, ki se sprostijo v tleh, kar sproži nadaljnji nadzor. Idealne temperature substrata za 
večjo učinkovitost so 18-22 °C (najmanj 13 - največ 30 °C). 
Heterorhabditis bacteriophora je entomopatogena ogorčica, ki se uporablja za biotično varstvo zoper ličinke lucerninega rilčkarja, 
ter ličinke drugih hroščev, ki se prehranjujejo s koreninami rastlin in kot odrasli osebki jedo liste oz. druge dele rastlin.
Učinkovit deluje le na ličinke hroščev v tleh. Čas tretiranja prilagodite biološkemu ciklu škodljivca.

NAČIN UPORABE: Tretiranje zoper jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) se izvede v septembru/oktobru z nanosom 
na deblo do višine 1m, da se zadene ličinke pod lubjem, ki se pripravljajo na prezimovanje. Zatiranje zoper bramorja (Gryllotalpa 
gryllotalpa) se izvede od maja do speptembra z nanosom na površino. Zatiranje zoper ličinke kapusovega košeninarja (Tipula 
oleracea) ter ličinke travniškega komarja (Tipula paludosa) se izvede pozno poleti proti mladim ličinkam. Zatiranje zoper pušpanovo 
veščo (Cydalima perspectalis) se izvede v večernem času z nanosom na grm. 

ODMEREK: Zoper jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) v odmerku 50mio/300m2. Zatiranje zoper bramorja (Gryllotalpa 
gryllotalpa) v odmerku 50 mio /100m2. Zatiranje zoper ličinke kapusovega košeninarja (Tipula oleracea) ter ličinke travniškega 
komarja (Tipula paludosa) se izvede pozno poleti proti mladim ličinkam. Zatiranje zoper pušpanovo veščo (Cydalima perspectalis) 
se izvede v večernem času z nanosom na grm.

TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

NEMOPAK SC
NEMOPAK SC 500

Škatla - 50 mio ličink
Škatla - 500 mio ličink

Hranite pri temperaturi 
4-10°C. Uporabite v 10 

dneh po dostavi. 
V vsakem primeru pa do 

roka uporabnosti, 
navedenega na 

embalaži.

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_23

KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Steinernema carpocapsae
entomopatogena ogorčica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
ličinke jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), 
bramor (Gryllotalpa gryllotalpa), ličinke 
sadnega koreninarja (Capnodis tenebrionis), 
ličinke pušpanove vešče (Cydalima 
perspectalis), ličinke kapusovega 
košeninarja (Tipula oleracea), ličinke 
travniškega komarja (Tipula paludosa)



KORISTNI ORGANIZEM 
IN OBLIKA
Steinernema feltiae
entomopatogena ogorčica

odrasel osebek: 

CILJNI ORGANIZEM
ličinke dvokrilcev (Diptera) kot so mrtvaške 
mušice (Sciaridae), Phoridae, listne zavrtalke 
(Agromizidae), prave muhe (Muscidae) in 
ličink metuljev (Lepidoptera) kot so sovke 
(Noctuidae), strune (Agrotis), lesne 
zavrtače (Cossidae), steklokrilci (Sesiidae)

BIOLOGIJA KORISTNEGA ORGANIZMA:  
Entomopatogene ogorčice Steinernema feltiae so majhni, črvom podobni organizmi, ki živijo v tleh na račun 
ličink . Ogorčice prodrejo v svoje žrtve skozi odprtine v telesu ali celo aktivno preko površino ličinke. Ko ogorčica 
vstopi v gostitelja, sprosti simbiontske mikroorganizme, ki se razmnožijo in povzročijo smrt ličinke v 24-72 urah. 
Umrle ličinke postanejo rumeno-rjave ali rdečkaste, odvisno od vrste. Dejavnost mikroorganizmov spremeni 
notranjost ličinke v idealen substrat za razmnoževanje ogorčice. Ko ogorčica opravi enega do dva razmnoževalna 
kroga, proizvede na tisoče novih ogorčic, ki zapustijo truplo ličinke, ter poiščejo nove ličinke. 
Ogorčice so zelo učinkovite pri zatiranju več pomembnih vrst žuželk, ter popolnoma neškodljive za neciljne vrste 
in sesalce, zato predstavljajo pomembno skupino biotičnih sredstev za varstvo rastlin.

ODNOS DO CILJNEGA ORGANIZMA: 
Steinernema feltiae je entomopatogena ogorčica, ki se uporablja za biotično varstvo za zatiranje ličink dvokrilcev 
(Diptera) kot so mrtvaške mušice (Sciaridae), Phoridae, listne zavrtalke (Agromizidae), prave muhe (Muscidae). 
Ta ogorčica v tleh čaka na gostitelja. Ko vstopi vanj, se sprosti simbiotsko bakterijo (Xenorhabdus sp.), njegova 
aktivnost povzroči smrt ličinke. Delovanje bakterije ustvari idealen substrat za razvoj na tisoče novih ogorčic, 
ki nato zapustijo truplo ličinke ter poiščejo nove gostitelje. Začetno hitro in učinkovito delovanje se sčasoma 
podaljša, da se ohranja razvojni krog. Nanos se izvaja s klasično opremo in je popolnoma varen za ljudi in 
rastline. Idealne temperature substrata za večjo učinkovitost so 15-20 °C (najmanj 10 - največ 30 °C). 

NAČIN UPORABE: 
Sredstvo raztopite v mlačni vodi, ter pripravljeno raztopino nanesite na ciljno površino. Tretiranje se izvede pri 
temperatura tal višja od 12°C.

TRGOVSKO IME PAKIRANJE TRANSPORT IN 
HRANJENJE 

NEMOPAK SF
NEMOPAK SF 500

Škatla - 50 mio ličink
Škatla - 500 mio ličink

Hranite pri temperaturi 
4-10°C. Uporabite v 10 

dneh po dostavi. 
V vsakem primeru pa do 

roka uporabnosti, 
navedenega na 

embalaži.

ODMEREK

Št.dovoljenja: 34304_28_2022_24

50 milijonov ogorčic 
za 80 - 150 m² oz. 

10-20.000 na liter zemlje 
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NAROČILNICA BIOTIČNO VARSTVO 2023 
Stranka: 

ŠKODLJIVI ORGANIZEM - PRŠICE ŠKODLJIVI ORGANIZEM - RESARJI
Št. Art. KORISTNI ORGANIZMI Enot v pakiranju Pakiranje Kol/EM Št. Art. KORISTNI ORGANIZMI Enot v pakiranju Pakiranje Kol/EM
9103925 Anderpak 25000 1 vrečka 9103901 AmblyPAK 50 000 1 plastenka
9103580 Anderbags 250 250 vrečk 9103902 AmblySAK 250 000 1 plastenka
9103926 Andersak 125 000 1 vreča 9103903 AmblyBAGS250 1000 250 vrečk

9103904 AmblyBAG 1000 500 vrečk
ŠKODLJIVI ORGANIZEM - LISTNE ZAVRTAVKE 9103916 OriusM500 500 1 plastenka
Št. Art. KORISTNI ORGANIZMI Enot v pakiranju Pakiranje Kol/EM
9103911 DiglyPAK250 250 1 plastenka ŠKODLJIVI ORGANIZEM - ŠČITKARJI

Št. Art. KORISTNI ORGANIZMI Enot v pakiranju Pakiranje Kol/EM
ŠKODLJIVI ORGANIZEM - MALA HRUŠEVA BOLŠICA 9103912 EnPAK3000 3000 1 plastenka
Št. Art. KORISTNI ORGANIZMI Enot v pakiranju Pakiranje Kol/EM 9103913 EnPAK15000 15000 1 plastenka
9103927 Anthopak200 200 1 plastenka 9103914 MiriPAK250 250 1 plastenka
9103579 Anthopak500 500 1 plastenka 9103915 MiriPAK500 500 1 plastenka

ŠKODLJIVI ORGANIZEM - UŠI ŠKODLJIVI ORGANIZEM - MARMORIRANA SMRDLJIVKA
Št. Art. KORISTNI ORGANIZMI Enot v pakiranju Pakiranje Kol/EM Št. Art. KORISTNI ORGANIZMI Enot v pakiranju Pakiranje Kol/EM
9103898 Ada30 30 1 plastenka 9103905 Aly250 250 1 plastenka
9103899 Ada 100 100 1 plastenka
9103900 Ada250 250 1 plastenka ŠKODLJIVI ORGANIZEM - ŠKODLJIVCI KORENINSKIH SISTEMOV
9103906 ErviPAK250 250 1 plastenka Št. Art. KORISTNI ORGANIZMI Enot v pakiranju Pakiranje Kol/EM
9103907 Mizapak1000 1000 1 plastenka 9103919 NEMOPAK HB 50 milijonov 1 škatla
9103908 Mizapak2000 2000 1 plastenka 9103920 NEMOPAK HB 500 500 milijonov 1 škatla
9103909 CrisoPAK1000 1000 1 plastenka 9103921 NEMOPAK SC 50 milijonov 1 škatla
9103910 Criso10000 10000 1 plastenka 9103922 NEMOPAK SC 500 500 milijonov 1 škatla
9103917 Lea50 50 1 plastenka 9103923 NEMOPAK SF 50 milijonov 1 škatla
9103918 Lea250 250 1 plastenka 9103924 NEMOPAK SF 500 500 milijonov 1 škatla  

* enote v paketu predstavljajo odrasli osebki, ličinke, mumij ali parazitiranih ličink bub 

Vsi koristni organizmi na tem seznamu so na listi domorodnih organizmov v Sloveniji in z veljavnimi 
dovoljenji za trženje. Za uporabo domorodnih koristnih organizmov uporabniku ni potrebno pridobiti 
posebnega dovoljenja. 

Uporabnik mora biti strokovno in tehnično usposobljen za vnos, gojenje in uporabo domorodnih organizmov, to pomeni, da 
upošteva načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja oziroma ohranjanja narave in ima primerno tehnično opremo za uporabo 
koristnih organizmov. 

Uporabnik, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in je tržni pridelovalec, mora imeti veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede 
izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva (izpit za izvajalce ukrepov). 

 

Datum:                   Podpis Stranke:    
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