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Galvenās iezīmes

SWIRSKII-SYSTEM
SWIRSKII-BREEDINGSYSTEM
SWIRSKII-LONG-LIFESYSTEM
INFORMATĪVAIS MATERIĀLS

-

plēsīga ērce
Amblyseius (Typhlodromips) swirskii
ļoti agresīva
ļoti mobila
plašs medījumu klāsts
var izdzīvot no putekšņiem
panes augstu temperatūru
Strauja attīstība, neiestājas diapauzes

Darbības veids
-

-

Galvenokārt uzbrūk:
o baltblusiņu olām, tikko dzimušiem un 2. auguma kāpuriem
o tripšu kāpuriem attīstības sākumā
nelielā apjomā barojas ar tīklērcēm un rumpjērcēm
vidēji dienā apēd 5–10 objektus

Produkts

Mērķi
-

-

Siltumnīcas un tabakas baltblusiņa
(Trialeurodes vaporariorum and
Bemisia tabaci)
Tripsis (Frankliniella occidentalis)
Tīklērces (otršķirīgs efekts)
Rumpjērces (otršķirīgs efekts)

Kultūras
-

Dārzeņu kultūras: t.sk., pipari,
baklažāni, gurķi, pupas
Ogulāji: t.sk., avenes,
zemenes
Dekoratīvās kultūras: gerberas,
puansetijas, krizantēmas, rozes
Ārstnieciskās kaņepes

Iepakojums

Iepakojuma saturs

Swirskii-System-25.000

500 ml

25.000 plēsējērces

Swirskii-System-125.000

5l

125.000 plēsējērces

Swirskii-Breeding-System-100

100 sachets

250 plēsējērces/paciņā*

Swirskii-Breeding-System-500

500 sachets

250 plēsējērces/paciņā*

Swirskii-Long-Life-System-500 500 sachets

250 plēsējērces/paciņā*

size

*Aptuveni 1500 ērces pamet vaislas paciņu 6 nedēļu laikā
*Aptuveni 2500 ērces pamet vaislas paciņu 8 nedēļu laikā
Piezīme: visu paciņu pildviela ir graudu apvalki – klijas

Uzglabāšana
Izmantojiet tūlīt pēc saņemšanas. Ja tas nav iespējams, produktu
īslaicīgi uzglabā horizontāli, tumšā telpā ar labu ventilāciju, 15°C
temperatūrā, pie 75% relatīvā
gaisa mitruma. Vienmēr ievērojiet derīguma termiņu.

Lietošanas devas
Reģistrācijas numurs

Veids

Deva

Platība

Atkārtojums

Visā platībā uz lapām

Ja nepieciešams

Min. 100 īpatņi/m² Kur kaitēklis novērots

Ja nepieciešams

Swirskii-system
LV -Svirski sist ma (Swirskii-System) (Reģ.
Nr. 0441)

Swirskii-System

Swirskii-Breeding-System
LV - Svirski sist ma (Swirskii- Breeding-System) (Reģ.
Nr. 0441)

Ārstējoši

20 īpatņi/m²

Swirskii-Breeding-System/ Swirskii-Long-Life-System
1 paciņa/2m²

Visā platībā augos

Ik pēc 4 nedēļām
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Lietošanas instrukcijas

Izlaišanas laiks
Izlaidiet, kad augs sāk ziedēt (pirms ziedēšanas tas iespējams tikai ar piebarošanu, skatīt zemāk). A. swirskii nebarojas ar kaitēkļu
Ārstnieciski – kad tiek atklāts liels skaits kaitēkļu. Tad papildus izlaidiet parazitārās lapsenes (Encarsia-System un
Eretmocerus-System), kas paredzētas baltblusiņu kāpuru vecākām stadijām, vai laupītājblaktis (Orius-System) pieaugušiem
tripšiem un tripšu kāpuru vecākām stadijām.

Izlaišanas metode
Beramais materiāls: uzmanīgi grieziet pudeli horizontāli, lai ērces vienmērīgu sajauktos ar pildvielu.
Atveriet iepakojuma vāku. Izkaisiet trauka saturu uz horizontālajām lapām. Pirms tam, kultūrā izpūtiet
Nutrimite, lai uzturētu un pavairotu A. swirskii populāciju (sk. Nutrimite informatīvo materiālu).
Vaislas paciņa: iekariet paciņas auga lapotnē, aizsargājot no tiešiem saules stariem. Paciņu saspiešana
var sabojāt ērces – satveriet to aiz kartona āķa. Neveidojiet paciņā jaunus caurumus un nepaplašiniet
esošo – paciņai jau ir piemērota izmēra izejas caurums.

Papildu barošana:
Ik pēc 2 nedēļām izpūtiet augos Nutrimite – 500 g/ha, lai veicinātu A. swirskii populācijas attīstību vai
atbalstītu jau esošo populāciju periodos, kad dabiskā barība mazāk pieejama. Piebarošana atļauj izlaist
ērces arī pirms augu ziedēšanas sākuma.

Izlaišanas nosacījumi
Optimālā ērču attīstības temperatūra ir no 25-28°C, bet ērces paliek aktīvas pat līdz temperatūrai 40°C.
Tomēr zem 15°C ērces kļūst pasīvas. Kritiskais gaisa relatīvais mitrums ir aptuveni 50%. Tā kā
Amblyseius swirskii neiestājas diapauze, to var lietot arī periodos ar mazāku apgaismojumu.
A. swirskii barojas arī ar olām, ko izdēj Phytoseiulus-System (ērces) un Aphidoletes-System (pangodiņš) –
esiet piesardzīgi, izlaižot šos produktus kopā ar A. swirskii.

Dzīves cikls un izskats
Ola
- 2 – 3 olas dienā*
- ovālas formas, balta
- 0.14 mm diametrs
- izšķiļas 1,7 dienu laikā*

Kāpurs
- bāli balts vai gandrīz

caurspīdīgs

- 3 kāju pāri
- nebarojas
- ilgums: 1 diena*

Nimfa
- tumšāka nekā kāpurs
- 4 kāju pāri
- ilgums: 4,5 dienas*

Imago
- bumbierveida
- bāli dzeltens līdz
dzeltenbrūns 0.5 mm
- dzīves ilgums: 25,8 dienas*

*(25°C/77°F)

Monitorings
gan olas, gan pārvietoties spējīgie īpatņi atrodamas lapu apakšpusē. Olas atrodas uz lapu matiņiem, netālu no dzīslu
krustojumiem. Kustīgie īpatņi pārvietojas pa lapas dzīslām un koncentrējas lapu zemākajā daļā, starp lapu matiņiem,
kur dzīslojums savienojas ar vidus dzīslu. Augi ar lapām bez matiņiem var kavēt A. swirskii populācijas veidošanos.

-

Pieaugušie īpatņi var atrasties arī ziedos, kur barojas ar ziedputekšņiem un tripšu kāpuriem.
Nedēļu pēc izlaišanas, ērces un olas var novērot uz dažām lapām izlaišanas vietās. 3.-4. nedēļā A. swirskii var atrast uz
vairāk lapām izlaišanass vietā, kā arī augos tuvākajā apkārtnē.

-

Populācija labāk nostiprinās kultūras, kur pieejami ziedputekšņi, kur pieejama dabiskā barība (augu kaitēkļi) vai arī,
kad tiek izbarots Nutrimite.
A. swirskii ar neapbruņotu aci vai lupu nav iespējams atšķirt no A. cucumeris, A. californicus vai A. andersoni.

-

BRĪDINĀJUMS: Augu aizsardzības līdzekļu lietošanā ievērojiet piesardzību. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. Konsultējieties par lietošanas instrukcijā teikto, tas novērsīs iespējamo kaitējumu cilvēkiem un videi.:
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-

