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Nissorun Strong Nissorun Strong

Dla najlepszego efektu stosuj jak najwcześniej,
od fazy różowego pąka. Zwalczaj mączniaka i parcha
w jednym zabiegu!*
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ARKADIUSZ BUJALSKI
tel. 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl
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DOMINIK ŁUKOWIAK
tel. 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel. 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl
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GRZEGORZ KUPISZ
tel. 509 476 220
grzegorz.kupisz@sumiagro.pl
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stymulator rozwoju roślin

MONIKA KRZYWAK
tel. 511 409 646
monika.krzywak@sumiagro.pl

RAFAŁ CHORĄŻY
tel. 505 319 505
rafal.chorazy@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK
tel. 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA
tel. 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

MARIOLA REDZIMSKA
tel. 512 379 871
mariola.redzimska@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI
tel. 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

JACEK PREUSS
tel. 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

JERZY KŁOS
tel. 501 281 662
jerzy.klos@sumiagro.pl
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OPADANIE
PŁATKÓW

KWITNIENIE

RÓŻOWY PĄK

ZIELONY PĄK

JUSTYNA WASIAK
tel. 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl

POCZĄTEK
WEGETACJI

* zalecenia w uprawach
małoobszarowych

biostymulatory

Kendo 50 EW
Przed kwitnieniem z mączniakiem trzeba ostro!

Dołącz do nas na:

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.

ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.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.

* Przy stosowaniu łącznym
z preparatami parchobójczymi,
zawierającymi trifloksystrobinę
lub difenokonazol.

SKUTECZNY
JUŻ OD 5°C!

Przed kwitnieniem
z mączniakiem trzeba ostro!
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Możliwość przeprowadzenia
2 zabiegów w sezonie!

Zwalczaj mączniaka i parcha
w jednym zabiegu!

W uprawie jabłoni stosuj zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów choroby, JAK NAJWCZEŚNIEJ – od fazy różowego pąka do końca
fazy, gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57–75).

1. wariant – jednozabiegowy – przy spodziewanej dużej presji mączniaka

Zwalczaj mączniaka na początku wegetacji
dla najlepszego efektu!
•

Fazy zielonego i różowego pąka to krytyczny czas dla prawidłowego rozwoju jabłoni, decydujący
o jakości i wielkości plonu.

•
•
•

Presja mączniaka jest w tym czasie zazwyczaj bardzo duża − atakuje on liście, młode pędy i pąki.

•

Porażone przez mączniaka części roślin nie mogą się prawidłowo rozwijać, pąki nie zawiązują owoców.
Bardzo ważne jest zwalczanie mączniaka w tej fazie − wykonane wówczas zabiegi zatrzymują
rozprzestrzenianie się choroby i mają istotny wpływ na dalszy rozwój roślin oraz ich plon.
Środki mączniakobójcze najlepiej stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

(sprzyjające warunki, odmiany podatne na mączniaka)

Najwyższa skuteczność w zwalczaniu mączniaka prawdziwego na początku sezonu,
od fazy różowego pąka.

• z chwilą pojawienia się pierwszych oznak choroby,
• Kendo 50 EW w dawce 0,4–0,5 l/ha.
2. wariant – dwuzabiegowy – przy umiarkowanej presji mączniaka
I zabieg

• przed lub na początku kwitnienia,
• Kendo 50 EW w dawce 0,2–0,3 l/ha + preparat parchobójczy*.

Zwalczanie parcha i mączniaka w jednym zabiegu**.
Możliwość stosowania produktu samodzielnie lub w mieszaninach.

II zabieg

Brak wykształconej odporności patogenu na substancję czynną produktu.

• koniec kwitnienia – opadanie płatka,
• Kendo 50 EW w dawce 0,2–0,3 l/ha + preparat parchobójczy*.

Do stosowania w uprawach jabłoni, gruszy, winorośli.

Kendo 50 EW łączy w sobie różne mechanizmy
oddziaływania na patogeny

•
•

Skuteczne działanie przeciw różnym stadiom rozwojowym grzyba.

1. wariant

Działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające
(na wczesnym etapie infekcji) – możliwość elastycznego wyboru
terminu zabiegu.

2. wariant

•

Doskonałe działanie translaminarne i gazowe – zwalczanie
patogenu już obecnego na roślinie oraz zabezpieczenie
przed rozwojem nowych infekcji.

•

Zabezpieczenie nowych przyrostów rośliny dzięki dobremu
działaniu systemicznemu.
Produkt dostępny w opakowaniach:
0,25 l; 0,5 l; 1 l.

Działanie już od 5°C – wcześniejszy oprysk w porównaniu z innymi produktami,
przekładający się na wyższą skuteczność ochrony.

0,4–0,5 l/ha

0,2–0,3 l/ha
+ preparat parchobójczy*

0,2–0,3 l/ha
+ preparat parchobójczy*

Stosuj od fazy różowego pąka, czyli jak najwcześniej!

** P
 rzy stosowaniu łącznym z preparatem parchobójczym zawierającym
trifloksystrobinę lub difenokonazol.

* Zawierający trifloksystrobinę lub difenokonazol.
Kendo 50 EW
Przed kwitnieniem z mączniakiem trzeba ostro!

Kendo 50 EW
Przed kwitnieniem z mączniakiem trzeba ostro!

