
Zawiera 
olejek pomarańczowy

S A D O W N I C T W O

Działa mechanicznie – wysusza
korpusy szkodników i grzybnię
patogenów

Brak pozostałości

Znajduje zastosowanie 
w programach ochrony 
konwencjonalnej, 
integrowanej i ekologicznej 

Partner do walki z odpornością
agrofagów

Bezpieczny dla pożytecznych
organizmów

Naturalny fungicyd, insektycyd i akarycyd 
o działaniu kontaktowym

Zastosowanie 
w uprawach 

ekologicznych

www.agrosimex.pl



* w gruncie i pod osłonami

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniamii postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Informacje zawarte w reklamie mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym 
na dzień 19.05.2020 r. Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfi kowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa.

Uprawa Zwalczany agrofag
Maksymalna dawka l/ha

(% v/v z maksymalną dawką wody)

Jabłoń Mączniak prawdziwy 2,8 l/ha (0,4% wyliczone na 700 l/ha)

Truskawka* Mączniak prawdziwy 3 l/ha (0,6% wyliczone na 500 l/ha)

Truskawka* Wciornastki 4 l/ha (0,8% wyliczone na 500 l/ha)

Malina Przędziorki, szpeciele 2 l/ha (1% wyliczone na 200 l/ha)

Malina Mączniak prawdziwy 2,4 l/ha (0,8% wyliczone na 300 l/ha)

Grusza
Mączniak prawdziwy, 

miodówki
2,8 l/ha (0,8% wyliczone na 700 l/ha)

Porzeczka czarna
Przędziorek chmielowiec,

szpeciele
2 l/ha (1% wyliczone na 200 l/ha)

Porzeczka czarna
Amerykański mączniak 

agrestu
2,4 l/ha (0,8% wyliczone na 300 l/ha)

Winorośl Pilśniowiec winoroślowy 2 l/ha (1% wyliczone na 200 l/ha)

Winorośl
Mączniak rzekomy, mączniak 

prawdziwy, wciornaski
1,6 l/ha (0,8% wyliczone na 200 l/ha)

Brzoskwinia Mączniak prawdziwy 6 l/ha (0,6% wyliczone na 1000 l/ha)

Stosować tylko  na suchą powierzchnię chronionych roślin. Może być bezpiecznie stosowany przed 
zbiorami jako działanie ratunkowe przy nagłym wzroście liczby szkodników lub rozwoju chorób. Polecany do 
mieszanek zbiornikowych z innymi środkami owadobójczymi, grzybobójczymi i przędziorkobójczymi. Nie stosować 
łącznie z produktami zawierającymi siarkę podczas słonecznych i upalnych dni. Maksymalna dawka jest oparta 
na maksymalnej objętości wody, wskazanej w poniższej tabeli. Stosując mniejszą objętość wody, dawkę na 
hektar można zmniejszyć, przestrzegając docelowego stężenia Limocide na poziomie między 0,4 l/hl a 1 l/hl. 
Przestrzegaj 7-dniowego odstępu pomiędzy zabiegami.

ZASTOSOWANIE:

Miodówka przed zastosowaniem Limocide Miodówka po zastosowaniu Limocide (24 godz. po aplikacji)

www.agrosimex.pl


