
Brevis® 150 SG
Mniej znaczy więcej!

  regulator wzrostu
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Brevis 150 SG oszczędza czas i koszt pracy ręcznej

Korzystne warunki przy zawiązywaniu pąków 
kwiatowych i dobra pogoda przy kwitnieniu 
umożliwiają skuteczne zapylanie. Prowadzi 
to do wykształcenia zbyt dużej liczby zawiązków 
owoców w porównaniu z możliwością ich 
wyżywienia przez drzewo. Część słabszych 
zawiązków jabłoni opada samoistnie do połowy 
czerwca. 

Sadownik musi ocenić, czy ilość owoców 
pozostałych na drzewie jest odpowiednia  
do możliwości ich wyżywienia, czy też  
część z nich należy usunąć. 

Pozostawienie zbyt dużej liczby zawiązków 
powoduje wykształcenie owoców małych, niezbyt 
smacznych, o niskiej jakości. Często gałęzie pod 
nadmiernym ciężarem łamią się. Przy dużym 
zagęszczeniu owoców zwiększa się ryzyko 
wystąpienia chorób grzybowych oraz szkodników. 
Drzewa zbyt mocno się wysilają i dochodzi 
do ich osłabienia oraz niskiego plonowania 
w następnym sezonie. 

Brevis 150 SG: 

 oszczędza czas i koszt pracy ręcznej,

 może być stosowany w szerokim zakresie 
temperatur,

 aplikacja w najbardziej wrażliwym okresie,

 zastępuje lub zmniejsza ręczne przerzedzanie,

 zapewnia coroczne owocowanie i zachowuje 
ciągłość produkcji,

 upraszcza zbiór owoców,

 innowacyjny produkt do przerzedzania 
zawiązków jabłoni i grusz,

 skuteczny i unikalny mechanizm działania, 

 stymuluje naturalne opadanie zawiązków,

 podnosi konkurencyjność jabłek i gruszek.

 powoduje wzrost wyników ekonomicznych 
w gospodarstwie,

 równomierne rozłożenie owoców wpływa 
na lepsze doświetlenie, a co za tym idzie 
wybarwienie owoców.

Brevis 150 SG może być stosowany  
w szerokim zakresie temperatur

 jest mniej podatny na niskie temperatury,

 działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C,

 działa silniej przy mniejszym oświetleniu,  
po zmroku lub pod siatkami gradowymi.

10 Co 25 Co
Brevis 150 SG 
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Brevis 150 SG – innowacyjny produkt  
do przerzedzania zawiązków jabłoni i grusz

 zawiera 15% metamitronu z sejfnerem,

 wygodna w użyciu formulacja SG w postaci 
granul rozpuszczalnych w wodzie, 

 zalecane dawki: od 1,1 do 2,2 kg/ha,

 maksymalnie 2 zabiegi w sezonie,

 ilość wody – 1000 l/ha,

 okres karencji – 60 dni. 

Brevis 150 SG – aplikacja  
w najbardziej wrażliwym okresie

 najskuteczniej przerzedza zawiązki  
krótko po kwitnieniu,

 pierwsza aplikacja w fazie 6-8 mm średnicy 
owocu królewskiego,

 druga aplikacja w fazie 12-14 mm średnicy 
owocu królewskiego.

I zabieg na 6-8 mm II zabieg na 12-14 mm

Brevis 150 SG – skuteczny i unikalny  
mechanizm działania

 hamuje fotosyntezę przez zakłócenie 
transportu elektronów w roślinach,

 zmniejsza ilość energii potrzebnej  
do wiązania węgla,

 powoduje „brak równowagi energetycznej”  
w drzewach owocowych.

pochłanianie
energii

świetlnej
Fotosynteza nośniki 

energii

H2O + CO2

H2O O2

cukier

wytwarzanie
cukrów

Brevis 150 SG
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Brevis 150 SG stymuluje  
naturalne opadanie zawiązków

Brevis 150 SG podnosi konkurencyjność  
jabłek i gruszek

 działa selektywnie przerzedzając najsłabsze 
zawiązki,

 zostawia najsilniejsze, powstałe z kwiatów 
królewskich.

 poprawia jakość produkcji poprzez zwiększenie 
udziału owoców I klasy,

 zwiększa rozmiar owoców, np. u odmian  
Golden Delicious i Gala,

 powoduje lepsze zawiązywanie pąków 
kwiatowych na przyszły rok,

 powoduje lepsze wybarwianie się owoców.

Udział owoców poszczególnych klas odmiany Gala po użyciu Brevis 150 SG  
w porównaniu do kontroli oraz produktu standardowego 

Brevis 150 SG – wpływ na plon odmiany Gala
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< 65 mm 66-70 mm > 71 mm

kontrola
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14,1

19,4

kontrola

50,8

2,2 kg/ha

74,4

9,1

16,5

2,2 kg/ha

54,8

2 x 1,1 kg/ha

71,6

10,1

18,3

2 x 1,1 kg/ha

60,8

1,5 kg/ha

73,8

8,3

17,9
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15,2

produkt 
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44,5
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Brevis 150 SG – dawki uzależnione od odmiany i różnych czynników

wielkość zawiązków  
6-8 mm

wielkość zawiązków 
12-14 mm

Odmiany intensywnie kwitnące 1,1 kg/ha 1,1 kg/ha 

Odmiany o umiarkowanym kwitnieniu 1,1 kg/ha 

Brevis 150 SG – ograniczenie ryzyka 
fitotoksyczności

Dobra praktyka stosowania Brevis 150 SG

 specjalna formulacja i dwie aplikacje 
ograniczają wystąpienie fitotoksyczności,

 niewłaściwe stosowanie preparatu może 
wywołać fitotoksyczność na liściach oraz 
nadmierne przerzedzenie,

 aplikacja wykonana zbyt wcześnie po opadaniu 
płatków zmniejsza efektywność preparatu, 

 zbyt późna aplikacja (powyżej 14 mm) 
zmniejsza efekt przerzedzania.

 najlepsze rezultaty osiągamy stosując produkt 
pojedynczo,

 stosować wyłącznie na suche rośliny,

 stosować na plantacjach starszych niż 4 lata, 

 unikać znoszenia cieczy roboczej na rośliny 
pestkowe,

 długotrwała bezsłoneczna pogoda oraz  
wysoka temperatura mogą przyczynić się  
do nadmiernego przerzedzenia,

 niska temperatura oraz słoneczna pogoda 
mogą przyczynić się do obniżenia skuteczności 
preparatu,

 nie zaleca się stosowania preparatu 5 dni przed  
i po przymrozku.



ZESKANUJ KOD

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa, 
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e–mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.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.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

REGION 1
Paweł Szrajner, tel. 504 242 453

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Wiktoria Wiśniewska, tel. 501 983 481
  Arkadiusz Sojka, tel. 517 189 746
  Mariola  Redzimska, tel. 695 290 205

REGION 2
Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Sławomir Koszuda, tel. 504 242 591
  Diana Podoba, tel. 504 242 576
  Aleksandra Sowińska, tel. 695 290 966

REGION 3
Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Krzysztof Łukaszczyk, tel. 517 189 726
  Mikołaj Ciesielski , tel. 798 685 185
  Łukasz Wiśniewski, tel. 504 242 642

REGION 4
Daniel Piech, tel. 504 242 573

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Andrzej Stoń, tel. 517 189 749
  Mariusz Dołba, tel. 504 242 546

REGION 5
Waldemar Mendel, tel. 504 242 509

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Jakub Nowakowski, tel. 517 189 763
  Remigiusz Waligóra, tel. 504 242 548
  Wojciech Przybyś, tel. 504 242 497

Zadzwoń do doradcy!
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