


 
 

Zawartość substancji czynnej: 
pirymetanil (związek z grupy anilinopyrimidyn) – 450 g/l (41,40 % w/w)

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania 
zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczony 
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie 
jabłoni przed parchem jabłoni. 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:  
0,7–1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

Termin stosowania: 
Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych  
do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7–10 dni  
w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie 
do 72 godzin po infekcji. Wyższą z zalecanych dawek stosować  
w przypadku większego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Okres karencji: 28 dni

WYBIERZ HEROS 450 SC!
 ) Najwyższa zawartość substancji aktywnej
 ) Stosowanie również w niskiej temperaturze
 ) Działanie interwencyjne 72 godzin wstecz
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PARCH jABŁONI



 
 

Zawartość substancji czynnej: 
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

OPIS DZIAŁANIA
VIGOFUN 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu  
do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym  
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie 
jabłoni przed chorobami grzybowymi.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Okres karencji: 28 dni
 
ZASTOSOWANIE ŚRODKA 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,2 l/ha
Termin stosowania: 
Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin  
po infekcji oraz wyniszczająco. Zabiegi wykonywać w okresie  
od fazy zielonego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 56-69), co 10–14 dni, nie więcej niż 1–3 razy w sezonie.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,2 l/ha
Termin stosowania: 
Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od fazy
pojawienia się pąków do początku rozwoju owoców  
(BBCH 55-71), co 7–14 dni, nie więcej niż 1–3 razy w sezonie.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

PARCH jABŁONI

MąCZNIAK jABŁONI
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Zawartość substancji czynnej: 

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,93% w/w)

OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł  
w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed 
zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, 
przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników  
w roślinach rolniczych: rzepaku ozimym,  pszenicy ozimej 
oraz jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo. 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA 

Termin stosowania:
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:  
0,25 l/ha
Środek w zalecanej dawce ogranicza również występowanie 
zwójek.

Zalecana ilość wody: 500–600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Okres karencji: 7 dni

DELUX 050 CS - niezastąpiona ochrona Twoich upraw!

EFEKTYWNIE ZWALCZA:
 ) Mszycę jabłoniową
 ) Słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego  

w rzepaku ozimym
 ) Skrzypionki w pszenicy ozimej

MSZYCA jABŁONIOWA
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ:  
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,9% w/w).

Zezwolenie MRiRW nr R-97/2013 z dnia 19.06.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-310/2014d z dnia 01.09.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-387/2015d z dnia 19.05.2015 r.

Niebezpieczeństwo
H 315 – Działa drażniąco na skórę.
H 319 – Działa drażniąco na oczy.
H 332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H 334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu 
w następstwie wdychania.
H 41O – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 
zgodnie z instrukcją użycia.

P 260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 302 + P 352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 305 + P 351 + P 338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 304 + P 340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Ś R O D E K  P R Z E Z N AC Z O N Y  D O  S TO S O WA N I A  P R Z E Z  U Ż Y T KO W N I KÓ W  P R O F E S J O N A L N Y C H

ZAWARTOŚĆ  
NETTO 1L

OKRES WAŻNOŚCI – 2 LATA
DATA PRODUKCJI – NA OPAKOWANIU
NR PARTII – NA OPAKOWANIU

Posiadacz zezwolenia:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Rzeczpospolita Polska, 
tel. +48 52 318 87 83/84, fax: +48 52 318 88 01, 
e-mail: RD@chemirol.com.pl



Navu Forte
NANOTECHNOLOGICZNY NAWÓZ DOLISTNY

PRZEZNACZENIE 
Wieloskładnikowy nawóz dolistny, wyprodukowany przy 
użyciu nanotechnologii, do stosowania  we  wszystkich  
uprawach  polowych, warzywniczych gruntowych i pod 
osłonami, sadowniczych, plantacjach roślin jagodowych 
oraz roślin ozdobnych. Jego skład to unikatowe połączenie 
wyselekcjonowanych minerałów, które powstały 14 milionów 
lat temu. Składniki pokarmowe w nawozie występują  
w postaci nanocząsteczek pochodzenia naturalnego.  

OPIS DZIAŁANIA
 ) Podwyższenie zawartości chlorofilu w liściach
 ) Intensywna stymulacja fotosyntezy
 ) Pobudzenie roślin do wzrostu
 ) Skuteczne zaopatrzenie roślin w makroskładniki  

i mikroskładniki pokarmowe występujące w nawozie  
w formie nanocząsteczek

 ) Zwiększenie odporności roślin na stres wodny  
oraz przymrozki

 ) Zmniejszenie podatności roślin na choroby grzybowe
 ) Przyrost wysokiej jakości plonu

INSTRUKCjA STOSOWANIA
Nawóz dolistny w postaci proszku do sporządzania zawiesiny 
wodnej. Dawka pojedynczej aplikacji to 4–5 kg/ha, w zależności 
od rodzaju uprawy, wymieszana z 200–400 l wody. W zależności 
od uprawy zaleca się wykonanie od 1 do 4 zabiegów. Stężenie 
cieczy opryskowej to 1–2,5%. Należy ściśle przestrzegać pH 6–10 
aplikowanej cieczy opryskowej.

Zaleca się zastosowanie dodatkowej dawki, oprócz podanych, 
w celu zwiększenia odporności upraw na wzmożone warunki 
stresowe. Zaleca się stosować nawóz łącznie z adiuwantem 
niejonowym ASYSTENT + lub SILITOP.

SKŁAD NAWOZU:

Zawartość składników pokarmowych [% m/m]:

Azot (N) całkowity 8,0

Azot (N) w formie amidowej 8,0

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w 
wodzie

10,0

Wapń całkowity w przeliczeniu na CaO 21,0

Wapń rozpuszczalny w wodzie w 
przeliczeniu na CaO

3,0

Tlenek magnezu (MgO) całkowity 3,0

Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w 
wodzie

10,0

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 0,10

Żelazo (Fe)  rozpuszczalne w wodzie 0,10

Mangan (Mn)  rozpuszczalny w wodzie 0,10

Molibden (Mo)  rozpuszczalny w wodzie 0,05
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Zawartość substancji czynnej: 

1-metylocyklopropen (substancja z grupy pochodnych cyklopropenu) – 33 g/kg (3,3%)

OPIS DZIAŁANIA
Środek używany do utrzymywania wysokiej jędrności jabłek, opóźniania procesów przejrzewania i zmniejszeniu 
oparzelizny podczas przechowywania. Działa poprzez wyhamowanie produkcji etylenu i wszelkich procesów 
zachodzących w owocach pod wpływem etylenu wytwarzanego przez sam owoc, jak i pobranego przez owoc  
z otoczenia. Jest sformułowany w postaci proszku zawartego w wodnorozpuszczalnych saszetkach, który zmieszany 
z wodą powoduje uwolnienie się lotnej substancji czynnej, która następnie przedostaje się do tkanek jabłka. 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,068 g/m3 chłodni
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037– 0,068 g/m3 chłodni

Termin stosowania: 
Jabłka przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien 
być dokonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10°C lub w ciągu 3 dni od zbioru 
owoców czekających na zabieg w temperaturze powyżej 10°C. Zabieg może być dokonany w dowolnej temperaturze,  
od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20°C jak również w czasie chłodzenia.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1
Zalecana ilość wody do uwolnienia lotnej substancji czynnej: 8 do 10 l dla ilości środka od 10 g do 70 g.

WYKONANIE ZABIEGU
Pojemnik zaopatrzony w pompę do mieszania wody wypełnić wodą i umieścić w niewielkiej odległości od drzwi 
chłodni. Uruchomić pompę i woreczki foliowe z właściwie dobraną ilością środka wrzucić do pojemnika z wodą. Folia 
rozpuszcza się w ciągu 2 minut. W tym czasie chłodnię należy opuścić, szczelnie zamykając i zabezpieczając przed 
dostępem nieupoważnionych osób oraz umieścić tabliczkę „Zamknięte – nie wchodzić”. Pomieszczenia nie otwierać  
przez 24 godziny. Po tym czasie włączyć wentylację, otworzyć chłodnię i przed wejściem do niej wietrzyć  
przez 15 minut.
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UWAGA! 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 sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z 
etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem 
zabiegu.

Zastosuj legalny środek FruitSmart i ciesz się efektami swojej pracy.

Smartujesz? Więcej zyskujesz!




