Biologiczna ochrona roślin w Ogrodzie Botanicznym UJ
Transeius montdorensis
Drapieżny roztocz z rodziny dobroczynkowatych.
Zwalczane szkodniki: pierwsze i drugie stadium larwalne wciornastka, jaja i larwy mączlika.
Optymalne warunki: średnio 25°C (od 20 do 32°C).
Z uwagi na szeroki zakres temperatur, w którym wykazuje aktywność, może być z powodzeniem
stosowany w upalnych miesiącach letnich oraz w uprawach doświetlanych i dogrzewanych. Samice
tego gatunku składają dziennie dużą ilość jaj, dzięki czemu populacja Transeius montdorensis rozwija
się szybko i jest w stanie w krótkim czasie ograniczyć liczebność szkodników.

Phytoseiulus persimilis
Drapieżny roztocz z rodziny dobroczynkowatych.
Zwalczane szkodniki: wszystkie stadia rozwojowe przędziorków.
Optymalne warunki: 15 - 30°C, wilgotność powyżej 70%.
Phytoseiulus persimilis, zwany również dobroczynkiem szklarniowym jest bardzo skutecznym wrogiem
przędziorka. W optymalnej temperaturze jest w stanie zjadać około 20 larw i 5 dorosłych
osobników przędziorka. Sprawdza się w dużych ogniskach przędziorka – w mniejszych skupiskach,
wskutek niedostępności pokarmu może przejawiać zachowania kanibalistyczne i żywić się innymi
osobnikami swojego gatunku, co prowadzi do szybkiego zmniejszenia populacji.

Macrolophus pygmaeus
Drapieżny pluskwiak z rodziny tasznikowatych.
Zwalczane szkodniki: mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, mszyce, przędziorki,
wciornastki i jaja gąsienic.
Optymalne warunki: 20°C.
Macrolophus pygmaeus, znany również jako dziubałeczek mączlikowy, wykazuje się wysoką
skutecznością w zwalczaniu szkodników, zjadając od 40 do 50 jaj mączlika dziennie. Dzięki
szerokiemu spectrum zwalczanych przez niego szkodników jest w stanie kontrolować rozwój
populacji różnych szkodliwych gatunków. Wprowadzając ten gatunek do uprawy należy pamiętać, że
rozwój populacji wymaga czasu – warto więc wprowadzić go równolegle z innymi owadami
pożytecznymi.

Hypoaspis miles
Drapieżny roztocz glebowy z rodziny Laelapidae.
Zwalczane szkodniki: ziemiórki, wciornastki, skoczogonki.
Optymalne warunki: 10 - 32°C.
Hypoaspis miles żyje w górnej warstwie gleby, żerując na wielu gatunkach szkodników glebowych.
Może zjeść do 5 szkodników dziennie oraz przetrwać przez dłuższy czas (do siedmiu tygodni) bez
oﬁary, żywiąc się materią organiczną.

Encarsia formosa
Pasożytnicza błonkówka z rodziny oścowatych.
Zwalczane szkodniki: mączliki.
Optymalne warunki: powyżej 17°C.
Dzięki szybkiemu rozwojowi osobników Encarsia formosa populacja tego gatunku rozwija się
znacznie szybciej niż populacja mączlika, co pozwala na skuteczne zwalczanie szkodnika. Encarsia
formosa zwalcza drugie, stadium larwalne mączlika, nakłuwając i wsysając szkodnika, zaś trzecie i
czwarte – pasożytując go poprzez złożenie jaja wewnątrz jego ciała.
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