
Środek owadobójczy i przędziorkobójczy,  
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej  
o działaniu kontaktowym i żołądkowym,  
przeznaczony do zwalczania przędziorków  
i owadów szkodliwych w roślinach warzywnych i roślinach 
ozdobnych pod osłonami. Na roślinie działa wgłębnie.
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n    Pierwszorzędne zwalczanie trudnych szkodników,

n    Długotrwałe działanie na szkodniki,

n    Mechanizm działania inny od większości środków,

n    Doskonały w zapobieganiu odporności szkodników,

n    Polecany do stosowania w Integrowanej Produkcji,

n    Niskie dawki stosowania zmniejszają zużycie środków ochrony roślin,

n    Zarejestrowany i stosowany w wielu krajach, co daje możliwość szerokiego eksportu zbiorów.

Uwa ga: 
Przed za sto so wa niem pre pa ra tu na le ży za  po z nać się z ety kie tą-in struk cją sto so wa nia za łą czo ną do opa ko wa nia.  
Pro du cent nie po no si od po wie dzial ności za ewentualne straty lub uszkodzenia po wsta łe wsku tek za sto so wa nia 
środka ochrony roślin nie zgod nie z za le ce nia mi za war ty mi w in struk cji, jak również zastosowania go w warunkach  
niemoż liwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (niewłaściwe warunki przechowywania, 
niepra widłowa technika stosowania, powstanie odpornych szczepów gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki  
klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka).

WARTO pAmiĘTAĆ O zAchOWAniU 
Środków ostroŻnoŚci

LI
PI

EC
 2

00
8
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rośliny ozdobne pod osłonami

Przędziorki, wciornastek zachodni,  
miniarka ciepłolubka i inne owady szkodliwe.

n  Zalecane stężenie: 0,05 %  
(50 ml preparatu w 100 l wody).

n  Zalecana ilość cieczy użytkowej:  
1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości  
i zagęszczenia roślin na plantacji.

n  Opryskiwać po zauważeniu szkodnika  
lub pierwszych objawów uszkodzeń.

warzywa pod osłonami: 
ogórek, pomidor, oberżyna, papryka.

Przędziorek chmielowiec,  
przędziorek szklarniowiec.

n  Zalecane stężenie: 0,05 %  
(50 ml preparatu w 100 l wody).

n  Zalecana ilość cieczy użytkowej:  
300-1500 l/ha, w zależności od gatunku roślin.

n  Opryskiwać po zauważeniu szkodnika  
lub pierwszych objawów uszkodzeń.

Zakres stosowania

Brinkman Polska Sp. z o.o.

Warszawa ul. Połczyńska 122 tel. 022 666 18 76, faks 022 722 29 18 warszawa@brinkman.pl
Tychy ul. Katowicka 38 tel. 032 326 20 60, faks 032 326 20 66 tychy@brinkman.pl
Poznań ul. Ostrowska 452 tel. 061 872 61 51, faks 061 872 61 50 poznan@brinkman.pl

www.brinkman.pl


