
SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

AGROGLUTYNANT

Flexi  Strong

Flexi® Strong to następca doskonale znanego Flexi®. 
Co wyróżnia Flexi® Strong?
• Moc – zawartość polimeru 670 g/l (o 300 g/l wyższa) 
• Niższa dawka – było 1 l/ha, jest 0,5 l/ha 
• Moc + Niższa dawka = ta sama skuteczność!



KALKULACJA OPŁACALNOŚCI WYKONANIA ZABIEGU

Dodatkowy zysk w plonie  
od 0,15 do 0,5 t/ha

(średnio 0,35 t/ha) 

0,35 t/ha x 1 500 zł/t* = 525 zł/ha
(dodatkowy plon rzepaku x średnia cena skupu) 

*średnia cena rzepaku – maj 2019

Dodatkowy zysk netto z zastosowania Flexi® Strong = 525 zł – 87 zł = 438 zł/ha

Dodatkowy zysk z hektara rzepaku to ok. 438 zł ekstra!

Zastosowanie
• Zapobiega pękaniu łuszczyn i osypywaniu się nasion przed i podczas zbioru rzepaku
• Obniża ryzyko porastania nasion przed zbiorem

Sposób działania
• Preparat FLEXI® Strong zawiera w swoim składzie emulsję karboksylowanego kopolimeru 

butadienowo-styrenowego, który po zastosowaniu tworzy cienką powłokę, dzięki czemu łuszczyny 
są mniej podatne na pękanie i osypywanie nasion.

• Po zastosowaniu preparatu FLEXI® Strong wszystkie fizjologiczne procesy życiowe w roślinach rzepaku 
zachodzą w sposób niezakłócony, ponieważ kopolimerowa powłoka jest przepuszczalna dla powietrza  
i pary wodnej, a jednocześnie nie przepuszcza wody opadowej.

• Dzięki temu łuszczyny rzepaku szybciej dosychają, a jego nasiona są mniej podatne na porastanie, gdyż nie są 
narażone na bezpośrednie działanie wody z opadów deszczu i rosy w trakcie dojrzewania.

Korzyści ze stosowania
• Doskonale zapobiega pękaniu łuszczyn i osypywaniu się nasion rzepaku przed i w czasie jego zbioru
• Pozwala na osiągnięcie 100% dojrzałości łuszczyn 
• Obniża ryzyko porastania nasion przed zbiorem
• Obniża wilgotność nasion rzepaku
• Znacznie ogranicza występowanie samosiewów rzepaku w uprawach następczych

Termin stosowania
Preparat należy stosować około 3–4 tygodnie 
przed zbiorem rzepaku, gdy łuszczyny zaczynają 
żółknąć, ale jeszcze są elastyczne i pozwalają się 
zginać bez pękania (BCH 81-83).

Dawkowanie
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 250–400 l/ha.
Dawkę preparatu oraz ilość użytej wody należy 
dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia łanu.
Produkt dostępny w opakowaniach: 1 l i 5 l

Koszt zabiegu 
Flexi® Strong

 0,5/ha x 66 zł/l + 54 zł = 87 zł/ha
(koszt preparatu + koszt zabiegu)

Stoi murem za Twoim plonem!  
AGROGLUTYNANT

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.

Flexi  Strong


