
Precyzyjna ochrona

• Nowość wśród akarycydów
• Zwalcza wszystkie fazy rozwojowe 

przędziorków, z wyjątkiem form dorosłych
• Nowa substancja aktywna 

- brak odporności krzyżowej
• Do stosowania zarówno przed 

jak i po kwitnieniu

110 SC
NOW

OŚĆ
!



Chemtura Europe Limited Sp. z o.o.
ul. Czerwona 22, 96-100 Skierniewice

tel: 46 834 68 70, 46 834 68 71, 46 834 68 72
 fax: 46 834 40 70

www.chemtura.com.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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jaja przędziorka owocowca

postać dorosła przędziorka owocowca

ZOOM 110 SC

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu  stężonej za-
wiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu kontak-
towym przeznaczony do zwalczania przędziorka owocowca 
w uprawie jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo. 

Zawartość substancji aktywnej: 
etoksazol  - 110 g/litr

Zakres stosowania:
rośliny sadownicze - jabłoń

Zwalczane szkodniki:
przędziorek owocowiec

Dawki i terminy stosowania:
Zalecana dawka: 0,45 l/ha
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw z jaj.
Zoom 110 SC najskuteczniej działa na larwy
przędziorka owocowca. Wykazuje także działanie
jajobójcze oraz ogranicza rozrodczość dorosłych samic.

W celu zwalczania jaj zimowych i wylęgających się z nich 
larw, preparat stosować w okresie od fazy zielonego 
do fazy różowego pąka kwiatowego jabłoni.
W celu zwalczenia jaj i larw letniego pokolenia
przędziorka owocowca preparat stosować w okresie
wzrostu zawiązków owocowych.

W celu podniesienia skuteczności zabiegu środek
Zoom 110 SC można stosować łącznie z surfaktantem
Silwet Gold w stężeniu 0,015%.

Prewencja i karencja
Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy
Okres prewencji dla ludzi: nie dotyczy
Okres prewencji dla zwierząt: nie dotyczy
Okres karencji: jabłoń - 42 dni 
(od dnia ostatniego  zabiegu do dnia zbioru 
i przeznaczenia do konsumpcji)




