
NOWOŚĆ!

FUNGICYD

Pewny sukces na finiszu
Skuteczny środek na choroby grzybowe rzepaku 
w czasie kwitnienia

Dostępne 
opakowanie: 5 l.



32 51 7969655753

Grenova
Pewny sukces na finiszu

Zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę dzięki połączeniu 
dwóch substancji czynnych, które wzajemnie się uzupełniają.

Doskonały w zabiegach zapobiegawczych i interwencyjnych.

Dzięki działaniu systemicznemu zwalcza najgroźniejsze 
choroby grzybowe w okresie kwitnienia rzepaku.

Substancje czynne 
• protiokonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (12,7%),
• tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (12,7%).

Stosowanie
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystą-
pieniu pierwszych objawów chorób, od fazy pełni kwit-
nienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65–69).

Zwalczane choroby 
• zgnilizna twardzikowa, 
• czerń krzyżowych,
• szara pleśń, 
• sucha zgnilizna kapustnych.

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), 
o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
w uprawie rzepaku ozimego.

Pewny sukces 
na finiszu

GRENOVA 1,0 l/ha



Grenova
Pewny sukces na finiszu

Zabieg fungicydowy „na płatek”
Ostatni zabieg fungicydowy – według wielu specjalistów najważniejszy zabieg w uprawie rzepaku – wykonuje 
się w pełni kwitnienia oraz w okresie, gdy płatki rzepaku opadają. Choroby grzybowe atakujące rośliny w tym 
czasie mogą przyczyniać się do znacznego obniżenia wielkości i jakości plonu. 

Szczególnie niebezpieczne pod tym względem są zgnilizna twardzikowa oraz czerń krzyżowych. Zgnilizna 
twardzikowa zaburza wewnętrzny transport wody i składników pokarmowych w roślinie, co ostatecznie 
może prowadzić do wylegania roślin i osypywania się nasion. W przypadku infekcji czernią krzyżowych 
młode łuszczyny rzepaku obumierają, a starsze przedwcześnie dojrzewają i osypują się.

Nie należy również ignorować suchej zgnilizny kapustnych (zainfekowana nią łodyga rzepaku korkowacieje 
i łatwo się łamie) oraz szarej pleśni, którą łatwo pomylić z innymi chorobami grzybowymi. Nasiona w po-
rażonych szarą pleśnią łuszczynach są drobne, niedojrzałe, łatwo się osypują. Przy silnej infekcji całe rośliny 
mogą się przełamywać i obumierać. 

Sucha zgnilizna kapustnych

Szara pleśń Zgnilizna twardzikowa

Zgnilizna twardzikowaCzerń krzyżowych

Czerń krzyżowych

Warto pamiętać! 
Zabiegi w okresie kwitnienia zamykają kompleksową ochronę rzepaku. 

Stosując fungicyd Grenova, można być spokojnym o dobre plonowanie i jakość technologiczną 
zebranych nasion rzepaku.

Niebezpieczne 
choroby grzybowe



ARKADIUSZ BUJALSKI
tel.: 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

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

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

GRZEGORZ KUPISZ
tel.: 509 476 220
grzegorz.kupisz@sumiagro.pl

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

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

DOMINIK ŁUKOWIAK
tel.: 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

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

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

SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel.: 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

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

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

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

Nasi przedstawiciele i doradcy
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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.
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