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Cesarz Dioklecjan nie by∏ cz∏owiekiem skromnym ani ∏agodnym. Ubóstwia∏ 
przepych, armi´ i... samego siebie (myÊla∏, ˝e jest synem Jowisza). Ale gdy 
zapytano Dioklecjana, co b´dzie robi∏ po zrzeczeniu si´ w∏adzy imperator  -
skiej, odpowiedzia∏ z niezwyk∏à dla cesarza skromnoÊcià: „B´d´ uprawia∏ 
swój ogródek...”.

Bo uprawa ogrodu czy sadu jest zaj´ciem równie odpowiedzialnym i pasjonujàcym 
jak zarzàdzanie imperium. RoÊliny (tak jak poddanych) nale˝y chroniç przed 
wrogami i dbaç o ich byt, ˝eby si´ nie zbuntowa∏y. Niestety, bywa, ˝e czasami 
trzeba jakàÊ skróciç... o g∏ow´ albo... wykopaç.

Oddajàc cesarzowi, co cesarskie, ogrodnikom oddajemy to, co ogrodnicze: 
„Ogrodniczy Elementarz 2007”. Pomo˝e on màdrze rzàdziç tym najmniejszym 
paƒstwem Êwiata, jakim jest w∏asny ogródek. Znajdà w nim Paƒstwo nieustra-
szonà armi´ produktów, których zadaniem jest obrona naszych rabatek. 
WÊród nich zwracamy uwag´ na nowalijki, czyli produkty dopiero co powo∏ane 
do s∏u˝by w szeregach Bayer Twoja dzia∏ka. To przed nimi stajà na bacznoÊç 
szkodniki i choroby!

Ka˝demu cesarzowi, który mia∏ ambicje doprowadzenia kraju do rozkwitu, s∏u˝yli 
z pomocà dyspozycyjni doradcy. Ka˝demu ogrodnikowi, który ma podobne plany 
wzgl´dem swojego ogrodu, o ka˝dej porze dnia i nocy s∏u˝y kompetentnà radà 
serwis www.twojadzialka.com. Klikajmy do woli!

˚yczàc iÊcie królewskich zbiorów,
k∏aniam si´ przed Paƒstwem uni˝enie. 

Dorota Muszyƒska
Szef Dzia∏u Produktów
dla Domu i Ogrodu

Złote jabłko –
insygnium cesarskie
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sà równie˝ 
nowe przyrosty. 

Ârodek zapewnia 
d∏ugotrwa∏à ochron´ i nie wywo∏uje 
objawów fitotoksycznoÊci. 

   Wsz´dobylskie chwasty 
mogà byç bezpiecznà 
przystanià dla chorób 
i szkodników. Mamy na nie 
sposób: nowy herbicyd 
totalny Glifocyd.

   Glifocyd przeznaczony jest 
do zwalczania chwastów jedno- 
i dwuliÊciennych. Ârodek jest pobierany 
poprzez zielone cz´Êci roÊlin 
i przemieszczany po ca∏ej roÊlinie. 
Dociera a˝ do korzeni, powodujàc ich 
zamieranie. Pierwsze objawy dzia∏ania 
Êrodka (˝ó∏kni´cie i wi´dni´cie) sà 
widoczne po up∏ywie 7-10 dni od 
zabiegu, a ca∏kowite zamieranie roÊlin 
po ok. 3 tygodniach. Glifocyd mo˝e 
byç stosowany równie˝ do niszczenia 
niepo˝àdanej roÊlinnoÊci o ju˝ 
zdrewnia∏ych p´dach. JeÊli jednak 
chcemy zwalczaç chwasty wokó∏ 
m∏odych nasadzeƒ drzew lub krzewów 
(3-4 letnie), lepiej jest zastosowaç 
∏agodny w dzia∏aniu preparat Basta®. 

   Pami´tajmy, ˝e ˝adnego z tych 
herbicydów nie nale˝y stosowaç 
na trawnikach!

   Szkodniki pomagamy zwalczaç przy 
ró˝nej pogodzie. Kiedy ch∏odno, pro - 
ponujemy wydajny Decis®, a o ka˝dej 
porze roku Provado® Combi Pin w du˝ym 
(20 sztuk) lub ma∏ym (10 sztuk) opako - 
waniu. Zwolennikom rozwiàzaƒ ∏ago d-
 nych, ale pewnych polecamy Calypso®.

   Calypso to niewra˝liwy na wy˝sze 
temperatury i nieszkodliwy dla owadów 
po˝ytecznych Êrodek, który w ubieg∏ym 
sezonie zdà˝y∏ ju˝ zdobyç spore grono 
zwolenników. Przeznaczony jest do 
zwalczania szkodników na drzewach 
owocowych i porzeczkach, jak równie˝ 
do ochrony ziemniaków przed stonkà 
ziemniaczanà. Doskonale sprawdza si´ 
te˝ goràcym latem. Specjalnie dla 
naszych Klientów wprowadzamy nowà, 
mniejszà gramatur´: opakowanie 2 ml 
wystarczajàce do sporzàdzenia 
5-10 litrów roztworu.

   ¸atwe sposoby pozbywania si´ 
szkodników roÊlin doniczkowych cieszà 
si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià wÊród 
u˝ytkowników. Dlatego specjalnie 
dla posiadaczy ma∏ej iloÊci 
kwiatów mamy nowe, 
ekonomiczne 
opakowanie 
Provado Combi 
Pin zawierajàce 
10 sztuk 
pa∏eczek.
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  Bayer Twoja dzia∏ka 
zaprasza na premier´ 
najnowszych produktów 
na sezon 2007. 
Do gwiazdorskiej 
obsady do∏àczy∏y 
dwa nowe fungicydy: 
Previcur® Energy 
i Mildex® – wybitnie 
uzdolnione Êrodki do walki 
z fytoftorozà oraz Glifocyd 
– prawdziwy artysta 
w likwidowaniu chwastów.  
Brawa dla naszych nowalijek!

   Previcur® Energy to Êrodek 
grzybobójczy zapobiegajàcy rozwo-
jowi i zwalczajàcy glebowe choroby 
grzybowe (zgnilizny, zgorzele, 
fytoftoroz´) roÊlin warzyw nych 
i ozdobnych. Ârodek stosuje si´ przez 
podlewanie. Previcur Energy, dzi´ki 
kombinacji dwóch wzajemnie 

uzupe∏niajàcych si´ substancji, jest 
szybko wch∏aniany przez roÊliny, 

nast´pnie w nich transportowa-
ny, przez co chroni korzenie 

i cz´Êci nadziemne. Preparat 
powoduje tzw. „efekt 
zielony”, czyli stymuluje 
roÊliny do wzrostu. 

W rezultacie system korze-
niowy jest dobrze rozroÊni´ty 

i zdrowy, substancje pokarmo we 
i woda sà lepiej przyswajane, 

a ca∏e roÊliny wi´ksze, ˝ywotniejsze 
i odporniejsze. Ârodek mo˝na 

stosowaç do ochrony m∏odziutkich 
roÊlinek: siewek, rozsady. Podlewanie 

bezpoÊrednio po posadzeniu 
zapewnia ochron´ przez 9 tygodni. 
Previcur Energy mo˝na stosowaç 

do odka˝ania ziemi torfowej 
i innych substratów stosowanych 

w uprawie roÊlin.

   Mildex® jest 
dwusk∏adnikowym 
preparatem o dzia∏aniu 
uk∏adowym do stosowa-
nia w ochronie warzyw 

i roÊlin ozdobnych przed 
chorobami grzybowymi. 

Preparat hamuje rozprzestrze-
nianie si´ chorób i aktywuje 

procesy ochronne roÊliny. Wyzwala 
mechanizmy odpornoÊciowe, dzi´ki 
czemu patogen zostaje „uwi´ziony” 
w ograniczonym obszarze pora˝onych 
tkanek. Mildex dobrze przemieszcza 
si´ w tkankach, dzi´ki czemu chronione 
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roÊlinie niezale˝nie od sposobu aplikacji. 
Dla uzupe∏nienia dzia∏ania fosetylu 
w preparacie Mildex zastosowano dodatek 
fenamidonu. Ten unikatowy zwiàzek 
atakuje na wielu etapach cyklu ˝yciowego 
patogena i w ten sposób dzia∏a zarówno 
szybko, jak i d∏ugotrwale. W przypadku 
preparatu Previcur Energy zwi´kszono 
skutecznoÊç dzia∏ania fosetylu przez doda-
tek nie mniej znanego zwiàzku, jakim jest 
propamokarb. 

   AktywnoÊç organizmów z rodzaju  
Phytophthora nie zawsze musi si´ wiàzaç 
z pora˝eniem szyjki korzeniowej. Czasami 
infekcji mogà ulegaç równie˝ p´dy. I tak 
np. infekcja p´dów ró˝anecznika powoduje 
przenikanie patogenu do ogonków 
liÊciowych, co poczàtkowo objawia si´ 
charakterystycznymi naciekami na blaszce 
liÊciowej w postaci litery V. Zamieranie 
pojedynczych p´dów mo˝emy równie˝ 
zaobserwowaç w przypadku cyprysika 
Lawsona. Ratunkiem dla roÊlin b´dzie 
wczesne wyci´cie zainfekowanych p´dów 
i oprysk lub podlewanie odpowiednio 
Mildexem lub Previcurem Energy.

Fytoftoroza

Czerwone przebarwienie szyjki 
tui zaatakowanej przez Phytophthora

Szyjka korzeniowa ró˝anecznika 
pora˝ona (z prawej) i niepora˝ona
(z lewej) przez organizmy z rodzaju
Phytophthora

Nacieki na liÊciach w kszta∏cie 
litery V – Phytophthora
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Aby zminimalizowaç straty, warto 
przestrzegaç kilku podstawowych 
zasad. Oto one:

 kupujmy zdrowe roÊliny, bez ˝ó∏knàcych 
liÊci czy igie∏ i ciemno zabarwionego 
systemu korzeniowego,
 nie sadêmy wra˝liwych roÊlin tam, 
gdzie poprzednio stwierdziliÊmy objawy 
wyst´powania fytoftorozy,
 kupujmy odmiany jak najmniej wra˝liwe 
na organizmy z rodzaju Phytophthora,
 unikajmy sadzenia nowo zakupionych 
roÊlin na g∏´bokoÊç wi´kszà ni˝ poziom 
ziemi w pojemnikach,
 nie sadêmy roÊlin w miejscach s∏abo 
zdrenowanych, w których nadmiernie 
gromadzi si´ woda.

   Fy-to-fto-ro-za. Trudno jà wymówiç, 
a co dopiero z nià walczyç. Ale od 
czego mamy preparaty Bayer Twoja 
dzia∏ka! 

   Organizmy glonopodobne 
z rodzaju Phytophthora 

wyst´pujà we 
wszystkich strefach 
klimatycznych 

Êwiata. Tylko nie-
liczne Êrodki grzybo-

bójcze sà w stanie skutecznie zwalczaç 
wywo∏ywanà przez nie chorob ,́ 
tzw. fytoftoroz .́ 

   Ochrona przed nià jest szczególnie 
trudna ze wzgl´du na du˝à ró˝norodnoÊç 
roÊlin i ograniczone metody zwalczania. 
Co roku naukowcy obserwujà bowiem 
kolejne pora˝one gatunki roÊlin uznawane 
dotychczas  za odporne i nowe gatunki 
z rodzaju Phytophthora. Aby stosowaç 
skuteczne Êrodki zaradcze, trzeba wiedzieç, 

które roÊliny sà szczególnie podatne 
na pora˝enie. Nale˝à do nich: cyprysik 
Lawsona, ró˝aneczniki i azalie, pierisy, 

wrzosy, cisy, Êwierki, jod∏y, gerbery, syningie. 
Ostatnio stwierdza si´ równie˝ pora˝enie 
bukszpanów, skalnicy, lawendy i rojnika.

   Istotnà sprawà jest poprawne 
zdiagnozowanie choroby. Nie jest to ∏atwe. 
Poniewa˝ Phytophthory cz´sto wyst´pujà 
w glebie, atakujà i niszczà szyjk´ korzeniowà 
roÊlin. Objawia si´ to wi´dni´ciem i zamie- 
raniem ca∏ych roÊlin albo ich cz´Êci. 
RoÊliny pora˝one musimy jak najszybciej 
wykarczowaç i spaliç. Przedtem warto 
jednak przyjrzeç si´ szyjce korzeniowej. 
Jej czerwone zabarwienie pozwala 
przypuszczaç, ˝e zosta∏a zaatakowana przez 
fytoftoroz .́ Chocia˝ takich okazów nie 
da si´ uratowaç, szczególnà uwag´ nale˝y 
zwróciç na sàsiednie roÊliny. Je˝eli znajdujà 
si´ wÊród nich gatunki wra˝liwe, u˝yjmy 
sprawdzonych fungicydów. 

   W przypadku cyprysika Lawsona, 
gerbery czy syningii polecamy oprysk 
preparatem Mildex® lub podlanie prepa-
ratem Previcur® Energy. Oba Êrodki 
zawierajà znanà substancj´ o nazwie 
fosetyl glinowy, uwa˝anà od dawna za 
jednà z najlepszych substancji o dzia∏a-
niu systemicznym. Oznacza to, ˝e jest 
ona Êwietnie rozprowadzana po ca∏ej

Fytoftoroza

Ta trudna fyto ftoroza

G
lo
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Sadzonki warto zabezpieczyç ju˝ 
podczas wysadzania do skrzynek. 

Najlepiej podlaç je preparatem 
Previcur® Energy. Przy opryskiwaniu 
(np. przeciwko màczniakowi rzeko-
memu) pami´tajmy, ˝e Êrodek nie 
pozostawia ˝adnego osadu na liÊciach, 
co jest szczególnie istotne przy uprawie 
roÊlin ozdobnych. Previcur pobudza 
wzrost i poprawia wyglàd roÊlin: 
ich budowa staje si´ bardziej zwarta, 
a liÊcie nabierajà ∏adnej, ciemnozielo-
nej barwy.

   Màczniak prawdziwy, rdze 
i plamistoÊci liÊci – tym chorobom 
skutecznie przeciwdzia∏a Baymat®. 
Jego substancja aktywna wnika w g∏àb 
roÊliny i zwalcza choroby w zalà˝ku. 
Preparat trzeba koniecznie stosowaç 
po zaobserwowaniu pierwszych obja-
wów pora˝enia. Skuteczne zwalczanie, 
jak i zapobieganie dalszej infekcji 
wymaga powtarzania oprysków 
w odst´pach 7-14 dni. 

   Przy du˝ym zag´szczeniu roÊlin 
i wysokiej wilgotnoÊci powietrza 
szybko rozprzestrzenia si´ jedna 
z groêniejszych chorób – szara pleÊƒ. 
Choroba mo˝e atakowaç roÊliny 
o ka˝dej porze roku. Do jej zwalczania 
polecamy niebrudzàcy liÊci preparat 
Teldor®.

Znak pokoju dzieci kwiatów

   Ka˝dy chce ˝yç w pokoju. Równie˝ 
roÊliny ozdobne (nawet te, które sà 
ozdobà korytarzy, kuchni i innych 
pomieszczeƒ naszych domów). Jednak 
nie ka˝dy ma wobec nich pokojowe 
zamiary. Na wojn´ domowà z roÊlinami 
doniczkowymi szykuje si´ ca∏a armia 
szkodników i chorób. Pokonajmy 
jà razem z si∏ami sprzymierzonych 
produktów, którymi dowodzi Bayer 
Twoja dzia∏ka.

   W zwalczaniu szkodników roÊlin 
ozdobnych skutecznym Êrodkiem 
sà pa∏eczki Provado® Combi Pin. 
Najlepiej zastosowaç je zapobiegawczo 
podczas sadzenia, przesadzania roÊlin 
lub po inwazji szkodników. Pa∏eczki 
eliminujà màczlika szklarniowego, 
mszyce, czerwce (tarczniki, we∏nowce, 
miseczniki) i wciornastki. Provado 
Combi Pin ochroni roÊlin´ przez 
6-8 tygodni. Przez ten czas, „czekajàc 
w roÊlinie”, zwalcza nawet trudne 
do pokonania szkodniki. 

Dodatkowymi 
zaletami preparatu 
sà: zawartoÊç nawozu 
przyspieszajàcego 
regeneracj´ uszkodzonych 
cz´Êci roÊlin i specjalny aplikator, 
dzi´ki któremu bez problemu 
umieÊcisz pa∏eczk´ g∏´boko w donicz-
ce, bezpoÊrednio w strefie korzeni. 

   Zmasowany atak szkodników? 
Tutaj niezawodnà bronià jest 
Provado® Plus – aerozol o szybkim 
dzia∏aniu. Warunkiem efektywnego 
usuni´cia niektórych z nich, w szcze-
gólnoÊci prz´dziorków i màczlika 
szklarniowego, jest ponowne zasto-
sowanie preparatu po 4-7 dniach od 
pierwszego zabiegu. W ten sposób 
pozb´dziemy si´ larw, które zdà˝y∏y 
si´ wykluç z jaj. 

   M∏odoÊç to trudny czas dla roÊlin. 
W okresie dojrzewania nara˝one 
sà na ataki patogenów glebowych 
– sprawców zgnilizn korzeni i p´dów. 
Chory system korzeniowy nie 
zapewnia roÊlinie odpowiedniej iloÊci 
wody i sk∏adników pokarmowych, 
co os∏abia jej rozwój lub prowadzi 
do ca∏kowitego zamierania.

Pokój roÊlinom

RoÊliny w domu

Màczniak prawdziwy

 9Czerwce Màczlik szklarniowyRdza na pelargonii

Poczàtkowe objawy szarej pleÊni

Mszyce



Decis® 

Decis® 

 Conf idor®

Provado® Plus
Provado®

Combi Pin 

Provado® Plus Provado® Plus

Provado®

Combi Pin 

Provado® Plus
Provado® Plus

Provado®

Combi Pin 

Mszyce  Czerwce, 
tarczniki 

i miseczniki

 Màczlik 
szklarniowy

 Gàsienice  Prz´dziorki  Wciornastki

 Conf idor®  
Opryskiwanie:
4 ml/10 l wody.

Provado® Plus

Decis® 
3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych kolonii 
mszyc.

 Decis®

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po wykryciu 
pierwszych 
gàsienic.

 Provado® Plus
Opryskiwaç 
po wystàpieniu 
szkodników 
lub zauwa˝eniu 
uszkodzeƒ.
Po 4-7 dniach 
zabieg powtórzyç.

 Provado® Plus
Opryskiwaç 
z odl. 30-40 cm.

Provado® 
Combi Pin

 Provado® 
Combi Pin
Stosowaç zawsze 
przy sadzeniu 
lub przesadzaniu 
roÊlin, w czasie 
ich intensywnego 
wzrostu 
lub po wystàpieniu 
szkodników.

Provado® Plus
Opryskiwaç 
z odl. 30-40 cm, 
po wystàpieniu 
szkodników 
lub zauwa˝eniu 
uszkodzeƒ.

Provado® 
Combi Pin
Stosowaç zawsze 
przy sadzeniu 
lub przesadzaniu 
roÊlin, w czasie 
ich intensywnego 
wzrostu 
lub po wystàpieniu 
szkodników.

Provado® Plus
Opryskiwaç 
z odl. 30-40 cm, 
po wystàpieniu 
szkodników 
lub zauwa˝eniu 
uszkodzeƒ.

Program ochrony
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 Luty

 Marzec

 Kwiecieƒ

 Maj

 Czerwiec

 Lipiec

 Sierpieƒ

 Wrzesieƒ

 Paêdziernik

Zgorzel 
zgnilakowa

 Previcur®

Energy

 Mildex®

Baymat®

Folicur®

Multi*

 Euparen® M*

Baymat®

Folicur®

Multi*

Folicur®

Multi*

 Euparen® M*

 Euparen® M*

Baymat® Teldor®

 PlamistoÊci liÊci  Màczniak 
prawdziwy

Rdza Szara
pleÊƒ

 Previcur® Energy
Podlewanie:
20 ml/10 l wody.
Stosowaç do 
podlewania pod∏o˝a, 
2-4 l/m2

w zale˝noÊci 
od wielkoÊci roÊlin.

 Mildex®

20 g/10 l wody.
Ârodek stosowaç 
po pojawieniu si´ 
pierwszych 
objawów choroby. 
Zabiegi powtarzaç 
2-3-krotnie co 7 dni.

 Baymat®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów, z odl. 
30-40 cm, tak aby 
obie strony liÊci 
by∏y wilgotne.
W miar´ potrzeby 
powtarzaç 
co 8-14 dni.

Folicur® Multi*
10 g/10 l wody. 
Opryskiwaç tu˝ 
po zauwa˝eniu 
objawów choroby.

 Euparen® M*
20-25 g/10 l wody. 

Baymat®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów chorób.

Folicur® Multi*
10 g/10 l wody.
Opryskiwaç tu˝ 
po zauwa˝eniu 
objawów choroby.

 Baymat®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów chorób.

Euparen® M*
20-25 g/10 l wody.

Folicur® Multi*
10 g/10 l wody. 
Opryskiwaç tu˝ 
po zauwa˝eniu 
objawów choroby.

 Teldor®

10 ml/10 l wody. 
Stosowaç 
zapobiegawczo 
lub bezpoÊrednio 
po wystàpieniu 
pierwszych 
objawów choroby.

Euparen® M* 
20-25 g/10 l wody.
Stosowaç 
zapobiegawczo 
lub bezpoÊrednio 
po wystàpieniu 
pierwszych 
objawów choroby.

Zalecenia

 * Sprzeda˝ i stosowanie preparatu czasowo wstrzymane.

Kwiaty w domu
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 Màczniak 
rzekomy
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potrzeby co 7-14 dni. W okresie 
intensywnego wzrostu powierzchni 
liÊci i ∏odyg odst´py pomi´dzy zabie- 
gami powinny byç jak najkrótsze. 
Póêniej mo˝na je wyd∏u˝yç.

   SzkodliwoÊç màczniaka rzekomego 
jest o tyle wi´ksza, ˝e objawy rozwijajà 
si´ gwa∏townie. Pora˝one liÊcie szybko 
opadajà, poczàwszy od wierzcho∏ka 
w kierunku podstawy p´du. RoÊliny 
takie wyglàdajà ma∏o atrakcyjnie i sà  
silnie os∏abione. Nie zwlekajmy 
z pierwszym zabiegiem! Zaraz po 
zauwa˝eniu charakterystycznych plam 
na liÊciach wykonajmy oprysk prepara-
tem Mildex®. W okresach sprzyjajàcych 
rozwojowi màczniaka rzekomego (gdy 
jest ch∏odno i wilgotno), stosujmy 
co najmniej 2-3 zabiegi co 7 dni.

   Czarna plamistoÊç to kolejna 
choroba grzybowa powodujàca 
opadanie liÊci ró˝y. Ze wzgl´du na 
koƒcowe objawy cz´sto mylona jest 
z màczniakiem rzekomym. Jednak 
poczàtkowe symptomy sà charaktery-
styczne i ∏atwe do rozpoznania: 

na liÊciach pojawiajà si´ jasnobràzowe, 
a nast´pnie czerniejàce plamy, okràg∏e 
lub nieregularne. 

   Czarna plamistoÊç jest jednà 
z najgroêniejszych chorób ró˝. Szybkie 
zrzucanie liÊci powoduje ∏atwe wyma-
rzanie os∏abionych krzewów. Podstawà 
zwalczania tej choroby jest jak naj- 
d∏u˝sze utrzymanie liÊci na p´dach. 
Do ochrony przed czarnà plamistoÊcià 
mo˝emy wykorzystaç fungicyd 
Euparen® Multi*. Zabiegi powtarzamy 
w miar´ potrzeby co 10-14 dni. 
Pierwszy zabieg najcz´Êciej przypada 
na poczàtek czerwca.

Ró˝e

Paê
królowej
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Màczniak prawdziwy

Czarna plamistoÊç

* Sprzeda˝ i stosowanie preparatu czasowo wstrzymane.

Màczniak rzekomy

   Ró˝a to kwiat o królewskiej 
prezencji i zapachu. Nic dziwnego, 
˝e to w∏aÊnie jà kocha∏ Ma∏y Ksià˝´. 
Chroƒmy królowà przed zdetronizo-
waniem przez choroby i szkodniki.

Choroby
   Ró˝a jest roÊlinà szczególnie 

ch´tnie atakowanà przez ró˝ne orga-
nizmy, które skutecznie ograniczajà 
jej atrakcyjnoÊç. Warto wi´c bli˝ej 
przyjrzeç si´ tym najistotniejszym.

   Màczniak prawdziwy oraz 
màczniak rzekomy. Obydwie choroby 
w koƒcowym efekcie charakteryzujà 
si´ pojawieniem bia∏ego màczystego 
nalotu na roÊlinie. I na tym podo-
bieƒstwo si´ koƒczy. Umiej´tnoÊç  
rozró˝niania jest bardzo wa˝na, 
poniewa˝ szkodliwoÊç obydwu orga-
nizmów i sposób ochrony ró˝nià si´ 
zasadniczo. W tabelce przedstawiamy 
najistotniejsze cechy umo˝liwiajàce 
zdiagnozowanie opisywanych pato-
genów.

   Uszkodzenia powodowane przez 
màczniaka prawdziwego sà na ogó∏ 
natury estetycznej. Je˝eli zabieg 
zosta∏ przeprowadzony za póêno, 
to nawet po zejÊciu nalotu pozostajà 
czerwone przebarwienia, a tkanka 

w tych miejscach brunatnieje. 
Stàd zaraz po zauwa˝eniu 
pierwszych objawów 

(lub bezpoÊrednio przed 
ich wystàpieniem), co 

ma najcz´Êciej miejsce 
w maju, roÊliny nale˝y 
dok∏adnie opryskaç, 
stosujàc Folicur® 

Multi*. Nast´pne 
opryski mo˝emy 

wykonywaç przemiennie 
preparatami grzybo-

bójczymi,  
w miar´ 

Ró˝e

Królowa kwiatów
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strona liÊci pokrywa si´ bia∏ymi 
plamkami. Najpierw pojawiajà si´ one 
wzd∏u˝ nerwu g∏ównego, z czasem 
ca∏e liÊcie stajà si´ marmurkowe, 
bielejà, a nawet opadajà.

   Do zwalczania skoczków 
i mszyc stosujmy Decis®. 
Pami´tajmy jednak, 
˝e dzia∏a on skutecznie 
w temperaturze poni˝ej 
20oC. Ponadto, z uwagi na 
jego dzia∏anie kontaktowe, 
w celu zwalczania skoczków 
nale˝y zastosowaç go w miej  -
scu ˝erowania, czyli dok∏adnie 
opryskaç dolnà stron´ liÊci. Do zwal   - 
czania mszyc mo˝emy tak˝e wyko-
rzystaç Confidor® –  insektycyd nowej 
generacji. Zaletami Êrodka sà 
mo˝liwoÊç stosowania niezale˝nie 
od temperatury i bardzo d∏ugo 
utrzymujàca si´ aktywnoÊç w roÊlinie 
(7-8 tygodni). Takie dzia∏anie sprawia, 
i˝ nie jest konieczne zbyt cz´ste 
powtarzanie zabiegu.  

   Substancja, której Confidor 
zawdzi´cza tak skuteczne dzia∏anie, 
wyst´puje równie˝ w bardzo wygodnym 
preparacie do bezpoÊredniego 
stosowania, jakim jest Provado®. 
JeÊli powierzchnia roÊlin przeznaczona 
do opryskania jest niewielka, warto 
si´gnàç po ten Êrodek.

Ró˝e
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Szara pleÊƒ na ró˝y

Mszyce na ró˝ach Objawy ˝erowania skoczków

   Narastajàcym problemem staje si´ 
rdza ró˝y. Przez lata grzyb ten nie mia∏ 
wi´kszego znaczenia. Obecnie coraz 
cz´Êciej obserwuje si´ silnie pora˝one 
krzewy. Objawy najcz´Êciej pojawiajà 
si´ na liÊciach i ∏odygach w kwietniu 
i w maju, kiedy na pora˝onych organach 
formujà si´ charakterystyczne pomaraƒ-
czowe skupienia grzybni (tzw. ogniki). 
Pora˝one liÊcie, p´dy i szypu∏ki 
kwiatowe ulegajà silnej deformacji. 
Do zwalczania rdzy ró˝y mo˝emy 
zastosowaç Baymat® AE.

   Teldor® jest niezb´dnym preparatem 
do walki z szarà pleÊnià. Szara pleÊƒ, 
po màczniaku prawdziwym, to jedna 
z naj∏atwiej rozpoznawanych chorób 
roÊlin. Objawia si´ wyst´powaniem 
szarobrunatnej zbitej grzybni. 
W momencie zaobserwowania tak 
wyraênych symptomów poczynione 
szkody sà ju˝ doÊç powa˝ne, jednak 
w poczàtkowym okresie rozwoju 
oznaki nie sà tak oczywiste. Wyst´pujà 
na p´dach w postaci bràzowych bàdê 
czarnych plam rozszerzajàcych si´ 
do do∏u roÊliny. Aby w miar´ szybko 

zareagowaç, nale˝y wykonaç tzw. 
„mokrà kamer´”. Podejrzane fragmenty 
p´dów wk∏adamy do szczelnie zamkni´-
tego woreczka foliowego. JeÊli po kilku 
godzinach na pora˝onych organach 
zauwa˝ymy nalot grzybni, nie pozostaje 
nam nic innego jak wykonaç oprysk 
preparatem Teldor.

   Je˝eli powierzchnia roÊlin przezna-
czona do zabiegu nie jest du˝a, z powo- 
dzeniem do opryskiwania mo˝emy 
wykorzystaç Baymat AE. Ma postaç 
wygodnego w u˝yciu aerozolu. Dzi´ki 
niemu zabezpieczymy ró˝e przed rdzà, 
màczniakiem prawdziwym i ró˝nego 
rodzaju plamistoÊciami. 

Szkodniki 
   SpoÊród wielu szkodników, 

które atakujà ró˝e, najcz´Êciej 
spotykanymi sà mszyce i skoczki. 
Ich ˝erowanie polega na wysysaniu 
soku komórkowego z zaatakowanych 
organów. Zarówno jedne, jak i drugie 
mogà przenosiç groêne dla roÊlin 
choroby wirusowe. 

   Mszyce sà wszystkim bardzo 
dobrze znane, natomiast skoczki nie 
ka˝dy jest w stanie zidentyfikowaç. 
˚erujà prawie zawsze na spodzie liÊci 
i poruszajà si´ w charakterystyczny 
sposób, jakby skaczàc. W poczàtko-
wym okresie ich ˝erowania górna 

Ró˝e

Konfitury z ró˝y?
Pójdà jak z płatka!

M´drzec to ten, kto na drodze 

pełnej kolców wyhodowaç potrafi ró˝ .́
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Provado® Plus AE

Confidor® 
Opryskiwanie:
4 ml/10 l wody.

Decis® 
3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych kolonii 
mszyc.

Provado® Plus AE
Opryskiwaç 
po wystàpieniu 
szkodników lub 
zauwa˝eniu 
uszkodzeƒ.

Basta®

30-70 ml/100 m2. 
Stosowaç 
w dawce zale˝nej 
od rodzaju 
i wielkoÊci 
chwastów.

Decis® 
3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu
pierwszych kolonii 
gàsienic.
Po 4-7 dniach 
zabieg powtórzyç.

Decis® 
3-5 ml/10 l wody.

Basta®

Decis® 

Decis® 
Decis® 

 Confidor®

 Provado® Plus

 Provado® Plus

Mszyce Skoczki Gàsienice Prz´dziorki    Chwasty

Program ochrony

17

 Luty

 Marzec

 Kwiecieƒ

 Maj

 Czerwiec

 Lipiec

 Sierpieƒ

 Wrzesieƒ

 Paêdziernik

 * Sprzeda˝ i stosowanie preparatu czasowo wstrzymane.

Folicur® Multi*
10 g/10 l wody. 
Opryskiwaç tu˝
po zauwa˝eniu 
objawów choroby.

Baymat®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów chorób.

Euparen® M*
20-25 g/10 l wody.

Mildex® 
20 g/10 l wody.
Zabiegi powtarzaç
co 7 dni.

Baymat®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów chorób.

Euparen®  M*
20-25 g/10 l wody.

Baymat®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów chorób.

Euparen® M*
20-25 g/10 l wody.

Teldor®

10 ml/10 l wody. 
Stosowaç 
zapobiegawczo 
lub bezpoÊrednio 
po wystàpieniu 
pierwszych 
objawów choroby.

Euparen® M *
20-25 g/10 l wody. 

Baymat® 

 Folicur® Multi*

 Euparen® M*
 Euparen® M*

Teldor®

 Euparen® M*

 Euparen® M*

Baymat® 
Baymat® 

Mildex®

 Szara pleÊƒ Màczniak 
prawdziwy

Màczniak 
rzekomy

Rdza Czarna 
plamistoÊç 

ró˝y

Zalecenia

Ró˝e

16



Najwi´kszà skutecznoÊç i najd∏u˝sze 
dzia∏anie wykazuje w stosunku do 
ró˝nych gatunków mszyc, tych, które 
˝erujà gromadnie na powierzchni liÊci 
lub p´dów, jak i tych ukrytych w silnie 
zwini´tych liÊciach.

   Preparat zastosowany w formie 
oprysku nawet na licznà populacj´ 
mszyc ju˝ po 3 dniach od zabiegu 
powoduje ca∏kowite wyniszczenie 
szkodników. Na traktowanych 
roÊlinach mszyce nie pojawiajà si´ 
przynajmniej przez 3 tygodnie.

   Preparat skutecznie niszczy 
równie˝ mszyce ukryte pod g´stym 
bia∏ym, we∏nistym woj∏okiem, takie 
jak ochojnik Êwierkowo-modrze-
wiowy, który w okresie lata wy -
st´puje cz´sto i licznie na modrze-
wiach. Kolejna grupa mszyc, którà 
równie dobrze zwalcza Confidor, to 
mszyce korzeniowe spotykane na 

krzewach iglastych: Êwierkach, 
sosnach. W tym przypadku 
roÊliny trzeba podlaç roz-
tworem preparatu i czekaç 

cierpliwie na efekty przez 
kilka dni.

   Confidor skutecznie niszczy czerwce, 
które sà bardzo groêne dla drzew 
i krzewów iglastych i cz´sto na nich 
spotykane. W celu zwalczenia tej grupy 
szkodników nale˝y w odpowiednim 
terminie przeprowadziç zabieg. I tak: 
miseczniki na cisach i ˝ywotnikach naj    -
le piej niszczyç w okresie lata, tj. od po ∏o -
wy czerwca, gdy licznie wyst´pujà 
m∏ode larwy. Mniej wi´cej dwa tygodnie 
póêniej, tj. od po∏owy lipca, nale˝y wyko -
naç zabieg, by wyeliminowaç innego 
czerwca, który niszczy ja∏owce – tarcz-
nika ja∏owcowca. Ca∏ko wite zwalczenie 
czerwców wymaga wykonania dwóch 
zabiegów w odst´pie dwóch tygodni. 

   Wciornastki sà cz´stymi szkodni-
kami krzewów ozdobnych. Wciornastek 
begoniowiec ˝eruje w najm∏odszych 
liÊciach azalii, a wciornastek lipowiec 
na górnej stronie ligustra, rzadziej lila-
ka. Confidor niszczy g∏ównie larwy 
wciornastków, dlatego zabieg nale˝y 
po tygodniu powtórzyç.

   Provado® b´dzie dobrym rozwià-
zaniem dla osób preferujàcych Êrodki 
gotowe do u˝ytku. Oprysk tym 
preparatem mo˝e zapobiec tak˝e
uszkodzeniom powodowanym przez 
prz´dziorki, wymaga jednak˝e 
powtórzenia po 4-7 dniach
na wyl´gajàce si´
z jaj larwy.

Ogród
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   Z roku na rok pi´kniejà ogrody. 
Niektóre z nich, dzi´ki troskliwej 
piel´gnacji, sà dla w∏aÊcicieli niczym 
cenne dzie∏a sztuki. A te, jak wiadomo, 
majà swoich koneserów.

Szkodniki.
Wróg nie na ˝arty!

   Efekty ˝erowania owadów cz´sto 
zauwa˝amy zbyt póêno, aby im 
przeciwdzia∏aç. Koniecznie nale˝y 
regularnie lustrowaç roÊliny, aby 
w por´ dostrzec przeciwnika. A kiedy 
szkodniki ju˝ wejdà w szkod ,́ pomo˝e 
dobrze ju˝ znany Confidor®. Ma on 
odmienny mechanizm dzia∏ania ni˝ 
inne preparaty, dzi´ki czemu pozwala 
na skuteczne niszczenie owadów 
odpornych na dotychczasowe zabiegi. 

Preparat niszczy szkodniki, gdy:
 zostanie naniesiony na owada 
podczas opryskiwania, 
 owad pobierze go wraz z sokiem 
roÊlinnym, po opryskaniu lub 
podlaniu roÊliny. 

   Ten drugi sposób dzia∏ania 
preparatu jest bardziej skuteczny, 
poniewa˝ Confidor szybko wnika 
do roÊliny i d∏ugo krà˝y w niej przemie-
szczany z sokami. Praktycznie znaczy 
to, ˝e ani deszcz, ani deszczowanie 
roÊlin za pomocà zraszaczy nie 
niweczy skutków oprysku. 

   Confidor jest przezna-
czony do zwalczania szeregu 
szkodników na roÊlinach 
ozdobnych w ogrodach. 

Ogród

Ogród jak z obrazka

Ochojnik sosnowy

Âwierkowiec wi´kszy Misecznik cisowiec

Galasy na ÊwierkuMszyce na wierzbie

   



Ochojniki Czerwce Gàsienice Prz´dziorki Âlimaki Chwasty

Confidor®   
Opryskiwanie:
4 ml/10 l wody.  
Podlewanie:
10 ml/10 l wody.

Provado® Plus

Provado® Plus
Opryskiwaç 
z odleg∏oÊci 
30-40 cm, po 
wystàpieniu
szkodników 
lub zauwa˝eniu 
uszkodzeƒ.

Mesurol® Alimax
5 g/10 m2.
Stosowaç rzutowo 
na ca∏à powierzchni´ 
gleby lub wokó∏ 
pojedynczych roÊlin.

Basta®

30-70 ml/100 m2. 
Stosowaç w dawce 
zale˝nej od rodzaju 
i wielkoÊci 
chwastów.

Glifocyd
20 ml/1 l wody.
Niszczenie 
niepo˝àdanej 
roÊlinnoÊci.

Decis®

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po wykryciu 
pierwszych 
gàsienic.

Provado® Plus 

Confidor®   
12,5 ml/10 l wody.

Confidor®

Provado® Plus

Provado® Plus

Confidor®

Decis®

Provado® Plus Mesurol® Alimax
Basta®

Glifocyd

Program ochrony
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 Luty

 Marzec

 Kwiecieƒ

 Maj

 Czerwiec

 Lipiec

 Sierpieƒ

 Wrzesieƒ

 Paêdziernik

 Zgorzel
zgnilakowa

Fytoftoroza Màczniak 
prawdziwy

Rdza Szara 
pleÊƒ

Mszyce

Previcur® Energy
Podlewanie:
20 ml/1 l wody.
W zale˝noÊci 
od wielkoÊci 
roÊlin: 2-4 l cieczy 
u˝ytkowej na 1 m2 
pod∏o˝a. 

Previcur® Energy
Podlewanie:
20 ml/1 l wody.
W zale˝noÊci 
od wielkoÊci 
roÊlin: 2-4 l cieczy 
u˝ytkowej na 1 m2 
pod∏o˝a. 

Mildex®

Opryskiwanie:
20 g/10 l wody.
Wykonywaç 2-3 
zabiegi co 14 dni.

Euparen® M*
20-25 g/10 l wody.

Baymat®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów
chorób.

Folicur® Multi*
10 g/10 l wody. 
Opryskiwaç 
tu˝ po zauwa˝eniu 
objawów choroby.

Baymat®

Opryskiwaç 
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
objawów chorób.

Euparen® M*
20-25 g/10 l wody.

Folicur® Multi*
10 g/10 l wody. 
Opryskiwaç tu˝ 
po zauwa˝eniu 
objawów choroby.

Teldor®

10 ml/10 l wody.
Stosowaç 
zapobiegawczo 
lub po wystàpieniu 
pierwszych 
objawów
choroby.

Confidor®

Opryskiwanie:
4 ml/10 l wody.
Podlewanie:
10 ml/10 l wody. 

Provado® Plus

Decis®

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç
po zauwa˝eniu 
pierwszych 
kolonii mszyc.

 * Sprzeda˝ i stosowanie preparatu czasowo wstrzymane.

Previcur® 
Energy

Mildex®

Baymat®

Euparen® M*

Baymat®

Euparen® M*

Folicur® Multi*

 Teldor®

Decis®

Confidor®

Provado® 
Plus

Folicur® Multi*

Zalecenia

Ogród
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rozwojowej preparatami. Bardzo wa˝ne 
jest dok∏adne pokrycie cieczà ca∏ej 
powierzchni liÊci.

   Pierwszym preparatem, który zale-
camy stosowaç, jest Pomarsol® Forte. 
Jest on przydatny równie˝ do ochrony 
innych drzew owocowych: jab∏oni i grusz 
przed brunatnà zgniliznà drzew ziarn-
kowych, wiÊni przed gorzkà zgniliznà 
owoców, leszczyny przed moniliozà.

   Innym polem do popisu dla prepa-
ratu Pomarsol Forte sà truskawki. 
Tu najwi´kszym zagro˝eniem jest szara 
pleÊƒ. Zabiegi trzeba przeprowadzaç 
ju˝ od poczàtku kwitnienia, gdy 
wi´kszoÊç kwiatów jest jeszcze w sta-
dium bia∏ego pàka, a˝ do momen tu, 
gdy zacznà z nich opadaç p∏atki.

   Szara pleÊƒ atakuje podst´pnie. 
Grzyb infekuje roÊliny podczas kwit-
nienia, nie powodujàc widocznych obja-
wów na owocach rozwijajàcych si´ 
z pora˝onych kwiatów. Dopiero dojrza∏e 
jagody pokrywajà si´ jasnoszarym, puszy-
stym nalotem, co prowadzi do ich maso-
wego gnicia. 

   Chorobie sprzyjajà ciep∏a i wilgotna 
pogoda, cz´ste deszcze i poranna rosa. 
JeÊli krzaczki sà posadzone g´sto 
i obficie nawo˝one, patogen ma lepsze 
warunki do przenoszenia si .́ Grzyb, 

sprawca choroby, zimuje w glebie na 
obumar∏ych resztkach ró˝nych roÊlin, 
dlatego jest stale obecny w ziemi i wiosnà 
pora˝a roÊliny. Niezb´dna jest ochrona 
zw∏aszcza odmian wra˝liwych.

   Tytu∏ „specjalisty od szarej pleÊni” 
nosi Teldor® – jedyny ratunek w ciep∏e, 
deszczowe lata, kiedy szara pleÊƒ sieje 
spustoszenie na owocach truskawek 
i malin. Dzi´ki krótkiemu okresowi 
karencji (1 dzieƒ!) mo˝na go stosowaç 
nawet w trakcie dojrzewania owoców. 

   Niepo˝àdane chwasty usunà 
herbicydy Glifocyd lub Basta®. Oba 
mo˝na stosowaç w ciàgu ca∏ego okresu 
wegetacji, najlepiej na wyroÊni´te 
chwasty. Poniewa˝ Basta nie wnika 
do korzeni roÊlin, 
Êrodek ten polecamy 
szczególnie do 
odchwaszczania 
m∏odych nasadzeƒ 
drzew i krzewów.  

Szara pleÊƒ na malinachParch na owocach i liÊciach

Owoce uszkodzone przez owocnic´ 

Kwieciak malinowiec Objawy ˝erowania mszyc

Owoce

22

Co gryzie 
owoce?

   Co gryzie owoce w sadach 
i w ogrodach? Czy z˝era je t´sknota 
za s∏oƒcem albo wodà? A mo˝e 
przyczynà zgryzoty sà szkodniki 
i choroby? Czas rozgryêç problem! 

Szkodniki drzew 
owocowych i owoców 
jagodowych

   Sady to ulubiona sto∏ówka dla 
szkodników. Ka˝dego roku ˝erujà 
na liÊciach, powodujà robaczywienie, 
przedwczesne dojrzewanie i opadanie 
owoców. Do ochrony jab∏oni, grusz, 
Êliw, wiÊni, czereÊni i porzeczek czar-
nych polecamy Calypso®. Preparat 
ze wzgl´du na wysokà skutecznoÊç 
w zwalczaniu wielu szkodników oraz 
bezpieczeƒstwo dla pszczó∏ i innych 
owadów zapylajàcych zas∏uguje na 
powszechne stosowanie w uprawach, 
w których na niewielkiej powierzchni 
uprawia si´ wiele odmian roÊlin. Mo˝na 

nim bez obaw opryskiwaç drzewka 
rosnàce w sàsiedztwie roÊlin kwitnà-
cych. Innà zaletà Calypso jest odpor-

noÊç na wy˝sze temperatury, dzi´ki 
czemu staje si´ niezastàpiony w upalne 
okresy. Sposób dzia∏ania preparatu 
(wnikanie do wn´trza roÊliny) umo˝li-
wia skuteczne zwalczanie szkodników 
ukrytych pod liÊçmi, w miejscach trudno 
dost´pnych dla innych Êrodków. Calypso

warto zasto-
sowaç przed 
kwitnieniem 
drzew w celu 
jednoczesnego 
zwalczania kwieciaka jab∏kowca 
i mszyc. Racjonalne jest stosowanie 
Calypso pod koniec opadania p∏atków 
kwiatowych w celu równoczesnego 
zwalczania owocnicy jab∏kowej, toczy-
ka gruszowiaczka i mszyc. Nast´pnie 
w okresie póêniejszym mo˝e byç zasto-
sowany do zwalczania owocówki 
jab∏kóweczki, zwójkówek i mszyc. 

   Delikatne owoce jagodowe sà 
szczególnie ∏atwo uszkadzane przez 
szkodniki. Kwieciaki niszczà pàki 
kwiatowe, znacznie ograniczajàc owo-
cowanie truskawek. Larwy kistnika 
malinowca powodujà najwi´ksze dla 
hodowców szkody – robaczywienie 
owoców. Preparat Decis® dobrze radzi 
sobie z tymi szkodnikami.

Ochrona przed chorobami
   Najgroêniejsza choroba jab∏oni 

i grusz to parch. Walka z chorobà 
zaczyna si´ ju˝ jesienià. Pierwszym 
krokiem powinno byç usuni´cie 
(dok∏adne wygrabienie i spalenie!) 
opad∏ych liÊci. Ochrona w okresie 
wegetacji polega na wykonaniu kilku 
zabiegów dobrze dobranymi do fazy 



 Poczàtek wegetacji Przed kwitnieniem Bia∏y pàk Kwitnienie Po kwitnieniu Mi´dzy zbiorami

 Teldor®

 Euparen® M*

Euparen® M*
Szara pleÊƒ oraz ograniczanie bia∏ej plamistoÊci liÊci, czerwonej 
plamistoÊci màczniaka prawdziwego i skórzastej zgnilizny owoców.
25 g na 10 l wody.
Zabiegi przeprowadzaç w fazie kwitnienia truskawek. 
Pierwszy zabieg wykonaç na poczàtku kwitnienia, nast´pne w odst´pach 
co 7 dni, a˝ do koƒca kwitnienia.
Prz´dziorki.
Wykonanie jednego zabiegu Euparenem Multi 50 WG przeciwko 
chorobom truskawek obni˝a liczebnoÊç prz´dziorków. 
Wykonanie kolejnych zabiegów ogranicza populacj´ szkodnika 
do poziomu ni˝szego od progu ich szkodliwoÊci.

Program ochrony
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Decis®

 Pomarsol® Forte

 Decis®

Kwieciak malinowiec.
5 ml Êrodka w 10 l wody.
Ârodek stosowaç
przed kwitnieniem truskawek.

Pomarsol® Forte
Szara pleÊƒ, bia∏a plamistoÊç liÊci.
20 g Êrodka w 10 l wody.
Zabiegi przeprowadzaç 
w czasie kwitnienia truskawek.
Pierwsze opryskiwanie wykonaç 
na poczàtku kwitnienia,
gdy 10% kwiatów jest 
w stadium bia∏ego pàka,
nast´pne co 7 dni, a˝ do momentu,
gdy z 10% kwiatów opadnà 
p∏atki korony.

Truskawki
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Teldor®

Szara pleÊƒ.
15 ml w 10 l wody.
Ze wzgl´du na krótki okres karencji 
(1 dzieƒ) mo˝na stosowaç 
Êrodek tu˝ przed 
i pomi´dzy zbiorami.



Folicur® Multi*
Màczniak prawdziwy.
25-30 g Êrodka w 10 l wody.
Wy˝szà dawk´ Êrodka stosowaç 
na odmianach wra˝liwych.
Ârodek stosowaç zapobiegawczo,
2-3 razy w sezonie, w okresie 
infekcji wtórnych.

Calypso®

Mszyca jab∏oniowa – babkowa. 
3-4 ml w 10 l wody.
Inne gatunki mszyc. 
2 ml w 10 l wody.
Kwieciak jab∏kowiec – 3 ml w 10 l 
wody, owocówka jab∏kóweczka, 
zwójki liÊciowe i inne gàsienice 
zjadajàce liÊcie – 4 ml w 10 l wody.
Pierwszy zabieg wykonaç 
w momencie pojawienia si´ 
szkodników. Oceny zagro˝enia
mo˝na dokonaç za pomocà
pu∏apek lepowych.
Uwaga: Êrodek wykazuje
d∏ugotrwa∏e dzia∏anie na mszyce 
– do oko∏o 21 dni po zabiegu. 

Euparen® M*
Choroby przechowalnicze: 
gorzka zgnilizna 
oraz ograniczanie mokrej zgnilizny 
i szarej pleÊni.
20 g na 10 l wody.
Opryskiwaç na 2 tygodnie 
przed zbiorem owoców.

 Marzec  Kwiecieƒ  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpieƒ

 Folicur® Multi*

Euparen® Multi*

 Pomarsol® Forte

Program ochrony
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 IloÊç wody dostosowaç do wielkoÊci drzew. Zabieg wykonaç tak, aby ca∏a    korona drzewa zosta∏a dok∏adnie opryskana.

* Sprzeda˝ i stosowanie preparatu czasowo wstrzymane.

 Pomarsol® Forte
Parch, drobna plamistoÊç liÊci, 
brunatna zgnilizna drzew
ziarnkowych. 
45 g Êrodka w 10 l wody.
Ârodek stosowaç co 10-14 dni,
jednak nie cz´Êciej
ni˝ dwukrotnie przed zbiorem.

Folicur® Multi*
Parch.
20 g Êrodka w 10 l wody.
Ârodek stosowaç 2-3 razy 
w sezonie, od fazy ró˝owego
pàka kwiatowego.
* Zapobiegawczo – co 7-10 dni 
do czerwcowego opadania 
zawiàzków, póêniej w odst´pach
co 10-14 dni.
* Interwencyjnie
– do 96 godzin po infekcji.

Decis®

Pi´dzik przedzimek, zwójkówki 
i inne gàsienice zjadajàce liÊcie,
owocówki, miodówki,
namiotnica gruszowa, mszyce,
wznosik doparek, 
zwójka koróweczka, kwieciaki.
4 ml Êrodka w 10 l wody.

Euparen® M*
Parch, szara pleÊƒ.
20 g Êrodka w 10 l wody.
Ârodek mo˝na stosowaç 
przez ca∏y sezon wegetacyjny
co 7-14 dni.
Opryskiwaç w pe∏ni i pod koniec
kwitnienia w zale˝noÊci 
od nasilenia choroby.
Koniec fazy kwitnienia 
to podstawowy termin
zwalczania szarej pleÊni.
Prz´dziorki i szpeciele.
Wykonanie jednego zabiegu
Euparenem Multi przeciwko
chorobom grzybowym jab∏oni 
i gruszy obni˝a liczebnoÊç 
populacji prz´dziorków i szpecieli. 
Wykonanie kolejnych zabiegów
ogranicza populacj´ tych
szkodników cz´sto do poziomu 
ni˝szego od progu ich szkodliwoÊci.

 Pomarsol® Forte

Decis®

 Folicur® Multi*

 Euparen® Multi*

Calypso®

Sady
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   Na podstawie naszych 
doÊwiadczeƒ Êrodek dzia∏a równie˝ 
na turkucie podjadki, sprawiajàc, ˝e 
szkodniki te ju˝ wi´cej nie podjedzà 
sobie w naszym warzywniaku.

 

Ochrona warzyw
przed chorobami 

   M∏ode siewki pomidorów i ogór-
ków sà podatne na pora˝enie zgorze-
lami siewek i korzeni. Ochron´ rozpoczy-
namy od podlewania rozsady Êrodkiem 
Previcur® Energy. Zabiegi powtarzamy 
po posadzeniu roÊlin na miejsce sta∏e. 
Poniewa˝ choroby atakujàce roÊliny 
majà najcz´Êciej swoje êród∏o w glebie, 
najlepiej jest zastosowaç Previcur 
Energy ju˝ wczeÊniej do odka˝ania 
pod∏o˝a, w które planujemy wysiaç 
nasiona.

   Najwi´kszym zagro˝eniem dla 
pomidorów i ziemniaków sà choroby 
grzybowe. W ch∏odne i deszczowe lata 
przybierajà rozmiar epidemii. A wów-
czas addio, ziemniaki i pomidory...  

   Do ochrony pomidorów przed 
powszechnie wyst´pujàcà 

zarazà ziemniaka i alter-
nariozà polecamy nowoÊç 

w naszej ofercie: Mildex®. 
Mo˝na stosowaç go 
zapobiegawczo lub 

natychmiast po wystàpieniu pierw-
szych objawów chorób, najlepiej 
co 7-10 dni w zale˝noÊci od warunków 
atmosferycznych. JeÊli przez d∏u˝szy 
czas utrzymuje si´ ch∏odna, deszczowa 
pogoda, zabieg profilaktyczny 
powinien zostaç wykonany ju˝ 
na m∏odych roÊlinach.

   Dla ogórków i cebuli groêny jest 
màczniak rzekomy. Zagony ogórków 
nale˝y dok∏adnie przeglàdaç, szuka-
jàc pierwszych objawów (plam z szaro-
fioletowym nalotem zarodników) na 
spodzie liÊci. Choroba rozwija si´ 
b∏yskawicznie, reagujmy wi´c, jeszcze 
zanim na roÊlinach pojawià si´ chara-
kterystyczne oliwkowe plamy. Za naj-
skuteczniejsze preparaty do ochrony 
uwa˝a si´ Mildex i Tattoo® C. Mo˝na 
stosowaç je przemiennie w ochronie 
pomidorów, ogórków i cebuli.

   Ze wzgl´du na krótki, 3-dniowy 
okres karencji preparat Tattoo C jest 
szczególnie przydatny w ochronie 
pomidorów i ogórków, co umo˝li-
wia jego stosowanie na krótko 
przed zbiorami.

Warzywa

   Wyobraêmy sobie taki wiosenny 
obiadek: m∏ode ziemniaczki, do tego 
m∏oda kapustka albo mizeria 
z ogórka... A to wszystko z w∏asnego 
ogródka. Mmm, czy˝ mo˝e byç coÊ 
pyszniejszego? Dlatego niech ˝aden 
szkodnik nie wa˝y si´ tknàç naszych 
warzyw!

Ochrona warzyw
przed szkodnikami

   Bielinki, pi´tnówki, tantniÊ krzy-
˝owiaczek to ˝ar∏oczne gàsienice powo-
dujàce szkody na kapustnych. Niszczà 
liÊcie, wy˝erajàc je a˝ do nerwów 
g∏ównych, wchodzà do luênych jeszcze 
g∏ówek kapusty, mogà wgryzaç si´ do

ró˝ kalafiorów. Mszyce nie sà wybredne. 
M∏ode ∏odygi i spodnia strona liÊci 
to najlepsze miejsca do ˝erowania. 

   Decis® w dawce 3-5 ml na 10 l wody 
dobrze radzi sobie ze wszystkimi tymi 
szkodnikami. RoÊliny opryskujemy  
zaraz po zaobserwowaniu szkodników 
lub pierwszych uszkodzeƒ. Aby zwal-
czyç rolnice, opryski najlepiej wykonaç 
w czasie aktywnoÊci ich motyli i gàsie-
nic, czyli póênym wieczorem. 

   Stonka ziemniaczana uwielbia 
ziemniaki i pomidory. Du˝a populacja 
chrzàszczy powoduje, ˝e z roÊlin zostajà 
jedynie ∏´ty lub ogonki liÊci. Do jej 
zwalczania polecamy nieszkodliwy 
dla owadów po˝ytecznych preparat 
Calypso®. Dzia∏a przez 21 dni, równie˝ 
w wysokich temperaturach.

 

Naga prawda o Êlimakach
   W wilgotne i ciep∏e lata na roÊli-

nach ˝erujà Êlimaki nagie. Wygryzajà 
w liÊciach dziury, a ich obecnoÊç mo˝-
na poznaç po Êladach srebrzystego 
Êluzu. Mesurol® Alimax nie Êlimaczy si´ 
z problemem. Równomierne roz -
sypanie granulek preparatu 
pomi´  dzy rozsadà kapusty, 
na grzàdce szpinaku czy sa∏a-
ty g∏owiastej zapobiegnie 
uszkodzeniom roÊlin przez 
Êlimaki.

Kroi si´ pi´kny zbiór!

Màczniak rzekomy dyniowatych

Bielinek kapustnik

Âlimaki

Stonka

Zaraza ziemniaka na pomidorach
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Decis® 

Euparen® M*
Ogórek, pomidor, 
sa∏ata, 20 g/10 l wody.

Teldor®

Kapusta 
(przechowalnictwo),
15 ml/7 l wody/100 m2.
Wykonaç 2-3 zabiegi 
co 7 dni. Ostatni nie 
póêniej ni˝ 3 dni przed 
zbiorem. 

Decis®

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po wystàpieniu 
szkodnika, 
pierwszych kolonii 
mszyc.

Mesurol® Alimax
5 g/10 m2.
Stosowaç rzutowo 
na ca∏à 
powierzchni´ gleby 
lub wokó∏ 
pojedynczych 
roÊlin.

Decis®

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç po 
wykryciu pierw-
szych gàsienic.

Decis®

5 ml/10 l wody.
Opryskiwaç 
po zaobserwowaniu 
szkodnika.

Decis® 

Decis® 

 Euparen® M*

Teldor® 

 Mesurol® Alimax

Szara pleÊƒ Stonka, 
rolnice

Gàsienice Mszyce i inne 
szkodliwe owady

Âlimaki

Warzywa

 Luty

 Marzec

 Kwiecieƒ

 Maj

 Czerwiec

 Lipiec

 Sierpieƒ

 Wrzesieƒ

 Paêdziernik

 Previcur® Energy

Previcur® Energy
Podlewanie siewek 
lub rozsady:
15 ml/10 l wody.
2-3 l roztworu na 1 m2 
powierzchni.
IloÊç cieczy u˝ytkowej 
dostosowaç do 
wielkoÊci roÊlin. 
Podlewanie roÊlin po 
posadzeniu na miejsce 
sta∏e: 10-15 ml/10 l 
wody. 1 l roztworu na 
4-5 roÊlin.

Euparen® M*
Ogórek, pomidor,
20 g/10 l wody.

Folicur® Multi*
20 g/10 l wody.

Mildex® 

Ogórek, cebula,
35 g/10 l wody.

Tattoo® C
Ogórek, cebula,
20-25 ml/100 m2.

Tattoo® C
Ziemniak, pomidor, 
15-25 ml/100 m2.

Mildex®

Zaraza ziemniaka, 
alternarioza, 
35 g/10 l wody.

 Previcur® Energy

 Euparen® M*

 Folicur® Multi*

 Mildex®

 Tattoo® C
 Tattoo® C

 Mildex®

 Previcur® Energy
Odka˝anie:
2,5 ml Êrodka + 0,2 l 
wody na 10 litrów 
pod∏o˝a.
Ârodek stosowaç do 
ziemi kompostowej 
i innych substratów 
u˝ywanych do produkcji 
rozsady. Pryzm´ 
dok∏adnie polaç cieczà 
u˝ytkowà i wymieszaç.

 Odka˝anie 
pod∏o˝a

Zgorzele 
i zgnilizny

Màczniak 
prawdziwy

Màczniak 
rzekomy

Zaraza 
ziemniaka

Zalecenia

  * Sprzeda˝ i stosowanie preparatu czasowo wstrzymane. 3130



Dobrze tolerowany przez roÊliny, nieszkod-
liwy dla owadów po˝ytecznych, poprawia 
jakoÊç owoców przeznaczonych do przecho-
wywania. Euparen ogranicza wyst´powanie 
roztoczy, prz´dziorków i szpecieli.
Opakowanie: 10 g, 100 g.

   Folicur® Multi*
Ârodek do stosowania 
zapobiegawczego 
i interwencyjnego 
w ochronie roÊlin 
sadowniczych i warzyw-
nych przed chorobami 
grzybowymi.
Preparat mo˝na stoso- 

waç do ochrony jab∏oni, 
gruszy, pomidorów i ogórków oraz 

roÊlin ozdobnych. Zwalcza takie choroby, 
jak parch, màczniak prawdziwy, màczniak 
rzekomy, zaraza ziemniaka, szara pleÊƒ.
Opakowanie: 20 g.

   Pomarsol® Forte
Preparat do ochrony 
drzew owocowych i trus-
kawek przed chorobami 
grzybowymi. Mo˝na go 
stosowaç od wczesnej 
wiosny do póênej jesie-
ni. Jest dobrze tolero-
wany przez roÊliny, nie 

powoduje wyst´powania objawów 
fitotoksycznoÊci ani ordzewienia owoców. 
Preparat mo˝na stosowaç do zwalczania 
wielu powszechnie wyst´pujàcych chorób. 
Opakowanie: 10 g, 45 g. 

   Previcur® Energy
Doskona∏y Êrodek do stoso-
wania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochro-
nie roÊlin ozdobnych 
i warzyw nych przed kom-
pleksem grzybów glebowych. 
Preparat jest szybko 
wch∏aniany przez roÊliny, 

a dzi´ki dwóm uzupe∏niajàcym si´ substan-
cjom skutecznie chroni cz´Êci nadziemne 
i korzenie. Mo˝na stosowaç go doglebowo 
poprzez odka˝anie pod∏o˝a i podlewanie. 
Zapewnia d∏ugotrwa∏à ochron´ (przez 
9 tygodni) i stymuluje wzrost roÊlin. 
Previcur Energy to podstawa w ochronie 
roÊlin przed fytoftorozà. 
Opakowanie: 15 ml, 100 ml.

   Mildex®

Wnikajàcy do tkanek 
roÊlinnych Êrodek grzy-
bobójczy o dzia∏aniu 
uk∏adowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwen-
cyjnego w ochronie przed 

chorobami grzybowymi. Mildex doskonale 
sprawdza si´ w ochronie roÊlin ozdobnych 
i warzyw przed fytoftorozà, màczniakiem 
rzekomym i zarazà ziemniaka. Preparat 
hamuje rozprzestrzenianie si´ chorób i akty-
wuje procesy ochronne roÊliny. Wyzwala 
procesy odpornoÊciowe, 
dzi´ki czemu patogen 
zostaje „uwi´ziony” 
w ograniczonym 
obszarze pora˝onych 
tkanek. Dobrze 
przemieszcza si´ 
w roÊlinie, dzi´ki 
czemu chroni 
równie˝ nowe 
przyrosty. 
Nie wywo∏uje 
objawów 
fitotoksycz noÊci.
Opakowa-
nie: 20 g.

 33* Sprzeda˝ i stosowanie preparatu czasowo wstrzymane.

   Basta®

Herbicyd dolistny o szybkim 
dzia∏aniu poczàtkowym 
(3-5 dni) i szerokim spek-
trum zwal czanych chwastów. 
Dzia∏a we wszystkich stadiach 
rozwojowych chwastów, 
najlepiej przy du˝ej masie 
cz´Êci zie lonych. Bast ,́ jako 

preparat niewnikajàcy do korzeni roÊlin, pole-
camy szczególnie do od chwasz czania m∏odych 
nasadzeƒ drzew i krzewów. Ârodek podlega 
szybkiemu rozk∏adowi mikrobiologicznemu 
w glebie.
Opakowanie: 100 ml.

   Glifocyd
Preparat przezna czony do 
zwalcza nia chwastów wraz 
z korzeniami. Niszczy perz 
oraz inne chwasty jedno-  
i dwuliÊcienne. Pierw sze 
objawy dzia∏ania Êrodka 
(˝ó∏kni´cie i wi´dni´cie) 

sà widoczne po up∏ywie 7-10 dni od zabiegu. 
Ca∏kowite zamieranie roÊlin nast´ puje mniej 
wi´cej po 3 tygodniach. Glifocyd mo˝na 
stosowaç do zwal cza nia chwastów tu˝ 
po siewie roÊlin warzywnych, w sadach, 
lasach oraz na terenach nieu˝ytkowanych 
rolniczo. 
Opakowanie: 125 ml, 250 ml.

   Sencor®

Herbicyd przeznaczony 
do zwalczania chwastów 
w uprawie ziemniaka, 
pomidora, grochu jadal-
nego na suche nasiona, 
bobiku, ∏ubinu i szpa-
ragów. Ârodek niszczy 
chwasty dwuliÊcienne 

i niektóre jednoliÊcienne, najskuteczniej od 
fazy kie∏kowania do fazy 2-4 liÊci chwastów.
W ziemniakach mo˝na stosowaç przed- 
i powschodowo. 
Opakowanie: 100 g. 

   Baymat® AE
¸atwy w u˝yciu i bezpieczny Êrodek 
do zwalczania chorób grzybowych 
na roÊlinach ozdobnych w pomiesz-
czeniach mieszkalnych i biurowych, 
na balkonach i tarasach oraz 
w ogrodach. Nie szkodzi owadom 
po˝ytecznym i pszczo∏om. 
Zwalczane choroby to màczniak 

prawdziwy, rdze i plamistoÊci liÊci.
Opakowanie: 300 ml.

   Euparen® Multi*
Doskona∏y Êrodek do sto-
sowania zapobiegawczo 
przeciw chorobom grzy-
bowym warzyw, drzew 
i krzewów owocowych 
oraz roÊlin ozdobnych.

Zestawienie produktów
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– po oprysku szybko wnika do liÊci i jest 
rozprowadzany po ca∏ej roÊlinie.
Do stosowania na roÊliny ozdobne upra-
wiane w mieszkaniach, pomieszczeniach 
biurowych, na balkonach i w ogrodach.
Zwalcza mszyce, wciornastki, màczlika 
szklarniowego, czerwce (we∏nowce, tarczniki, 
miseczniki) i prz´dziorki.
Opakowanie: 200 ml.

   Decis®

Skuteczny preparat do 
zwalczania wielu szkodników 
gryzàcych i ssàcych na 
roÊlinach uprawnych i ozdob-
nych w ogrodzie i pod os∏o- 
nami. Nie uszkadza roÊlin 
chronionych. 

Widoczne efekty dzia∏ania Êrodka mo˝na 
obserwowaç ju˝ po godzinie. Decis zwalcza 
mszyce, stonk´ ziemniaczanà, kwieciaki, 
przezierniki, pryszczarki i inne szkodniki 
uszkadzajàce liÊcie i owoce, gàsienice 
zjadajàce liÊcie, wciornastki, rolnice i inne 
owady szkodliwe.
Najlepiej dzia∏a w temperaturach < 20oC.
Opakowanie: 2 x 4 ml, 25 ml, 100 ml.

   Mesurol® Alimax
Trutka do zwalczania Êlima-
ków w roÊlinach warzywnych, 
ozdobnych, sa∏acie. Dzia∏a 
szybko i skutecznie równie˝  
w niskich temperaturach. 
Preparat ma wysokà odpor-
noÊç na deszcz i pleÊnienie.  

W warunkach d∏ugo utrzymujàcej si´ 
wilgotnoÊci przyn´ta nie pleÊnieje. I co najwa˝- 
niejsze jest nadal atrakcyjna dla Êlimaków. 
Mesurol dzia∏a tak˝e w niskich tempe-
raturach, w ch∏odnych, wilgotnych okresach.
Wed∏ug naszych doÊwiadczeƒ preparat 
dzia∏a na turkucia podjadka.
Opakowanie: 100 g, 250 g. 

   Blattanex® Gel
Preparat w formie ˝elu  
do zwalczania karaluchów  
i prusaków we wszystkich 
miejscach ich wyst´powania. 
Blattanex Gel jest atrakcyjny  
dla karaluchów i prusaków, 
gdy˝ stanowi kombinacj´ 
skutecznej substancji czynnej  
ze smakowità przyn´tà. 

Przyleganie do pod∏o˝a oraz mleczny kolor 
pozwalajà na nierzucajàce si´ w oczy u˝ycie 
na ró˝norodnych powierzchniach. 
Wyk∏adanie ˝elu nie wymaga wczeÊniejszego 
przygotowania pomieszczenia, mo˝e 
odbywaç si´ w obecnoÊci ludzi, nie przery-
wajàc im codziennych czynnoÊci.  
Do stosowania w domach, mieszkaniach, 
pomieszczeniach biurowych itp.
Opakowanie: 5 g.

   Racumin® Pasta
Preparat do zwalczania 
szczurów oraz myszy 
domowych we wszystkich 
praktycznie miejscach ich 
wyst´powania. 
Odporny na dzia∏anie wody, 
wilgoci, kurzu i pleÊni. 
Zawiera Bitrex – substancj´  
o gorzkim smaku, co zapo-

biega przypadkowemu spo˝yciu. 
Opakowanie: 20 x 10 g.

Âlimakobójcze

Przeciw insektom i gryzoniom

Zestawienie produktów
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   Tattoo® C
Ârodek grzybobójczy o dzia∏a- 
niu uk∏adowym i kontaktowym 
do stosowania zapobiegaw-
czego i interwencyjnego  
w ochronie ziemniaka przed 
zarazà i alternariozà oraz  
w ochronie roÊlin warzywnych 

przed chorobami grzybowymi.  
Wykazano wysokà skutecznoÊç Tattoo C 
w zakresie zwalczania wymienionych chorób.
Opakowanie: 100 ml.

   Teldor®

„Specjalista od szarej pleÊni”, 
preparat nowej generacji do 
zwalczania szarej pleÊni na 
roÊlinach ozdobnych. Trwa∏a 
pow∏oka Êrodka na powierzchni 
roÊliny zapobiega pora˝eniu 
przez grzyba powodujàcego 

szarà pleÊƒ. Nie pozostawia plam na roÊli- 
nach. Ârodek polecany równie˝ do ochrony 
truskawek i malin (karencja tylko jeden 
dzieƒ!) oraz kapusty. 
Opakowanie: 15 ml.

   Calypso®

Uk∏adowy Êrodek owadobój-
czy o dzia∏aniu kontaktowym  
i ˝o∏àdkowym do zwalczania 
szkodników ssàcych i gryzà- 
cych na drzewach owoco-
wych i ziemniakach. Preparat 
o wysokiej skutecznoÊci  
i elastycznoÊci w stosowaniu. 

Sposób dzia∏ania preparatu (wnikanie  
do wn´trza roÊliny) umo˝liwia zwalczanie 
szkodników ukrytych pod liÊçmi, w miej-
scach trudno dost´pnych dla innych Êrodków. 
Nieszkodliwy dla owadów zapylajàcych  
i innych organizmów po˝ytecznych. 
Opakowanie: 2 ml, 20 ml.

   Confidor®

Preparat przeznaczony do 
ochrony roÊlin ozdobnych, 
pomidora, ogórka i kapusty 
przed ucià˝liwymi szkodni-
kami (mszyce, ochojniki, 
wciornastki, czerwce,  
màczlik prawdziwy).  

Mo˝na stosowaç w postaci oprysku  
i przez podlewanie (roÊliny ozdobne).  
Ten drugi sposób jest wygodny  
i skuteczny, poniewa˝ Confidor szybko 
wnika do wn´trza roÊliny i d∏ugo krà˝y  
w niej przemieszczany z sokami. Dzi´ki 
temu ani deszcz, ani deszczowanie  
roÊlin za pomocà zraszaczy nie niweczà 
skutków oprysku. 
Opakowanie: 20 ml, 50 ml

   Provado® Combi Pin
Nowoczesny preparat   
w postaci pa∏eczek do 
ochrony roÊlin doniczko-
wych. Zapewnia wyjàtkowo 
d∏ugà ochron´ (6-8 tygodni) 
przed trudnymi do zwalcze-
nia szkodnikami. 

Po∏àczenie skutecznego Êrodka owadobój-
czego z nawozem, który wzmacnia roÊliny 
os∏abione ˝erowaniem szkodników.
Ârodek polecany przede wszystkim do 
stosowania zapobiegawczego po zakupie 
kwiatów, przy przesadzaniu. Zwalczanie 
takich szkodników, jak mszyce, wciornastki, 
màczlik szklarniowy, czerwce (we∏nowce, 
tarczniki, miseczniki) i prz´dziorki.
Opakowanie: 10 x 2 g, 20 x 2 g.

 
   Provado® Plus

¸atwy i bezpieczny w stosowaniu 
preparat do ochrony roÊlin 
ozdobnych. Dzia∏a w dwojaki 
sposób: kontaktowo – w trakcie 
wykonywania zabiegu dzi´ki 
bezpoÊredniemu dzia∏aniu na 
szkodniki i systemicznie  

Owadobójcze

Zestawienie produktów
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