


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 przeznaczonym 
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA 

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

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego 
zagrożenia chorobą.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni

GRUSZA - PARCH GRUSZY
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JABŁOŃ - Parch jabłoni



Termin stosowania:

Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do 
końca fazy kwitnienia (BBCH 55–69), zapobiegawczo co 7 dni  
w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie 
do 72 godzin po infekcji. Środek stosować przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

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

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Termin stosowania: 
TRUSKAWKA:
Środek stosować od początku fazy kwitnienia do dojrzałości 
owoców (BBCH 61–87), przy użyciu samobieżnego 
lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego z belką 
typu Fragaria lub opryskiwacza wentylatorowego  
z kierowanym strumieniem powietrza.

Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste
Okres karencji: 3 dni

MALINA:
Środek stosować w okresie największego zagrożenia 
chorobami w pełni kwitnienia oraz po zbiorze owoców  
i wycięciu starych pędów (BBCH 65–87), przy użyciu opryskiwacza 
wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Okres karencji: 3 dni

TRUSKAWKA - SZara PLEŚŃ

MALINA - SZara PLEŚŃ, PrZyPąkowE ZamiEraniE Pędów
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Zawartość substancji czynnej: 
kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80,34%)

OPIS DZIAŁANIA
LEKARO 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie 
granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu 
powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego  
i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją  
lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, 
od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55). W sezonie 
wykonać 8–10 zabiegów, w odstępie co 7–8 dni. Środek stosować 
do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 
75). Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed 
planowanym zbiorem.

Zalecana ilość wody: 600 – 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Okres karencji: 28 dni

JABŁOŃ - Parch jabłoni
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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.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

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.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni

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.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha 
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 
Okres karencji: 28 dni

JABŁOŃ - Parch jabłoni

JABŁOŃ - 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 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Środek w zalecanej dawce ogranicza również występowanie zwójek.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 500–600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Okres karencji: 7 dni

Termin stosowania:
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

DELUX 050 CS - niezastąpiona ochrona Twoich upraw!

 ) Nowoczesna formulacja CS
 ) Dłuższe i skuteczniejsze zwalczanie szkodników

JABŁOŃ - mSZyca jabłoniowa
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Zawartość substancji czynnej: 
acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 200 g/l (18,80%)

OPIS DZIAŁANIA
LOS OVADOS 200 SE jest środkiem owadobójczym w formie 
zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, 
przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w 
uprawie jabłoni, wiśni i czereśni, orzechów włoskich i laskowych, 
gruszy, śliwy, pomidora szklarniowego, papryki szklarniowej, 
oberżyny szklarniowej. Na roślinie działa powierzchniowo, 
wgłębnie i systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy 
użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA 

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha

Termin stosowania:
Od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania owoców, gdy owoce 
osiągają wielkość do 10 mm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,2 l/ha

Termin stosowania:
Od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi 
do 40 mm, owoc podnosi się.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2

Okres karencji: 14 dni

JABŁOŃ
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Nasionnica trześniówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,125 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania:
Opryskiwać w momencie licznego pojawu muchówek  
i masowego składania jaj.

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,125 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania:
Opryskiwać w momencie po pojawieniu się pierwszych 
kolonii mszyc.
Okres karencji: 14 dni

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,125 – 0,2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni

Termin stosowania: 
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją w fazach BBCH 69–87, 
od końca kwitnienia do dojrzałości owoców do zbioru.
Okres karencji: 14 dni

Mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka, 
misecznik śliwowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
 0,125–0,2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni

Termin stosowania: 
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją w fazach BBCH 
11–89; od fazy pierwszego liścia do dojrzałości 
konsumpcyjnej owoców.
Okres karencji: 14 dni

Mączlik, szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek 
zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,3 l/ha jeden raz w sezonie lub 0,2 l/ha dwa razy  
w sezonie
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,24 – 0,3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:  
1 - 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni

Termin stosowania: 
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją w fazach BBCH  
11–89; od fazy pierwszego liścia do pełnego wybarwienia 
owoców.
Okres karencji: 14 dni

WIŚNIA I CZEREŚNIA

GRUSZA

POMIDOR, PAPRYKA I OBERŻYNA POD OSŁONAMI
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Zawartość substancji czynnej: 

napropamid (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22%)

OPIS DZIAŁANIA
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, 
będący koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. 
Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie 
działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. 

Stosowanie środka pojedynczo:
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, 
komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, rumian 
polny, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, iglica pospolita, 
tobołki polne
Chwasty średnioodorne: przytulia czepna
Chwasty odporne: fiołek polny, mak polny

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować przed siewem/sadzeniem. 
Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm.

Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące  
po posadzeniu (po zbiorze owoców w fazie gdy stare liście zamierają BBCH 97).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha

Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną  
po ruszeniu wegetacji (BBCH 12-17).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 - 3,6 l/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KALAfIOR
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Zawartość substancji czynnej: 

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

OPIS DZIAŁANIA
Środek z grupy regulatorów wzrostu, 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!



KRZEMO to unikalne połączenie nawozu mikroelementowego  
z łatwo przyswajalnym dla roślin krzemem. Innowacyjna 
formulacja preparatu zawiera krzem w formie kwasu 
ortokrzemowego, czyli jedyną postać całkowicie dostępną  
i najszybciej asymilowaną przez rośliny. Dodatkowo zawarte  
w nim mikroelementy uzupełniają niedobory pokarmowe  
i wpływają korzystnie na procesy fizjologiczne roślin.

Kluczowe korzyści z zastosowania:
 ) Szybkie i efektywne dostarczenie krzemu w formie kwasu 

ortokrzemowego
 ) Podniesienie tolerancji roślin na niekorzystne warunki wzrostu
 ) Przyrost wysokiej jakości plonu

STOSOWANIE
Preparat KRZEMO polecany jest do stosowania w większości 
upraw sadowniczych, krzewów jagodowych oraz  warzyw.
KRZEMO w formie roztworu wodnego aplikuje się nalistnie. 
Może być stosowany łącznie z innymi nawozami. Należy 
przeprowadzić test sprawdzający możliwość stosowania 
roztworu wieloskładnikowego. 

Zalecana dawka w zależności od uprawy: 0,5–0,8 l/ha 
Ilość cieczy użytkowej: 200 – 300 l/ha dla upraw rolniczych,  
w przypadku upraw ogrodniczych 400 – 1000 l/ha

SKŁAD NAWOZU

Składniki % (m/m)

Kwas ortokrzemowy 2,5

Bor (B) całkowity 0,3

Miedź (Cu) całkowita 1,0

Molibden (Mo) całkowity 0,2

Cynk (Zn) całkowity 0,6
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MACORESCO to płynny preparat biostymulujący aktywujący 
wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Zawiera amonowy 
octanu cynku, wyróżniający się działaniem pobudzającym 
hormony stymulujące rozwój i wzrost rośliny. Preparat poprawia 
ukorzenianie się roślin poprzez wzrost masy korzeniowej, 
co w efekcie korzystnie wpływa na ich wzrost i plonowanie. 
Biostymulator zaleca się także stosować w celu przyspieszenia 
regeneracji korzeni po wystąpieniu warunków stresowych.

Kluczowe korzyści z zastosowania:
 ) Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego
 ) Poprawa zdolności pobierania i akumulowania składników 

pokarmowych
 ) Korzystny wpływ na wzrost i plonowanie roślin

STOSOWANIE
Preparat polecany jest do stosowania w większości upraw rolniczych, 
wybranych gatunkach warzyw, truskawce, młodych nasadzeniach 
drzew owocowych. MACORESCO jest przeznaczony jest do stosowania 
dolisnego.

Zalecana dawka w zależności od uprawy:  0,8–1,2 l/ha
Zalecana ilość wody dla upraw rolniczych 100–200 l/ha, dla sadowniczych 
500–1000 l/ha, dla plantacji warzyw 400 – 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste

SKŁAD NAWOZU

Składniki % (m/m)

Azot (N) amonowy (NH4) 7,5

Cynk (Zn) całkowity 8,0

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 8,0
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Navu Forte
NANOTECHNOLOGICZNY NAWÓZ DOLISTNY

NAVU FORTE to wieloskładnikowy nawóz dolistny zawierający 
składniki pokarmowe w postaci naturalnego pochodzenia 
nanocząsteczek. Preparat jest przeznaczony do dokarmiania 
wszystkich upraw. NAVU FORTE jest produkowany przy 
zastosowaniu nanotechnologii, czyli otrzymywaniu przez duże 
rozdrobnienie struktur o rozmiarach nanometrycznych tzw. 
nanocząsteczek.

Kluczowe korzyści z zastosowania:
 ) Wysoka i szybka przyswajalność składników pokarmowych 
 ) Przyrost wysokiej jakości plonu
 ) Pobudzenie roślin do wzrostu i poprawa ich witalności

STOSOWANIE
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.

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
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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SILITOP to unikatowy preparat zwilżający, który zwiększa 
przyczepność oprysku i znacząco poprawia wnikanie pestycydów 
w głąb rośliny. SILITOP zawiera w swoim składzie modyfikowany 
polieterem trisiloksan i niejonowy zwilżacz.

Adiuwant jest polecany do: herbicydów z grupy sulfonylomoczników, 
herbicydów totalnych opartych o glifosat, herbicydów opartych  
o sole słabych kwasów, fungicydów i insektycydów w sytuacjach, 
kiedy zależy nam na dobrym pokryciu cieczą opryskową, nawozów 
dolistnych.

Kluczowe korzyści z zastosowania:
 ) obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej 

środka ochrony roślin lub roztworu nawozu dolistnego,
 ) lepsze zwilżenie powierzchni liścia,
 ) poprawienie wnikania roztworu do rośliny,
 ) zwiększenie skuteczności działania środka ochrony roślin  

lub nawozu,
 ) zmniejszenie ilości wody użytej do oprysku o połowę

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
SILITOP należy stosować w terminach i w sposób zalecany dla 
poszczególnych środków ochrony roślin lub nawozów dolistnych. 

Zalecana dawka: 50 – 100 ml/ha preparatu w 200 – 300 l  
lub zalecanej przez producenta środka ochrony roślin lub nawozu ilości 
wody. 
Zalecane stężenie: 0,025 – 0,05% (25 – 50 ml preparatu na 100 litrów 
wody)

AD
IU

W
AN

TY



ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE
 Thomas Zisopulos
 + 48 530 570 703
 thomas.zisopulos@innvigo.com

KUjAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE
 Sławomir Sylwestrzak
 + 48 723 683 560
 slawomir.sylwestrzak@innvigo.com

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE
 Karol Kaczorek
 + 48 530 570 881
 karol.kaczorek@innvigo.com

PODLASKIE, MAZOWIECKIE
 Wojciech Zawalich
 + 48 530 570 899
 wojciech.zawalich@innvigo.com

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE
 Radosław Bończak
 + 48 535 564 305
 radoslaw.bonczak@innvigo.com

POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE
 Arkadiusz Sojka
 + 48 535 535 738
 arkadiusz.sojka@innvigo.com

WIELKOPOLSKIE
 Witold Dzitkowski
 + 48 530 570 933
 witold.dzitkowski@innvigo.com

MAZOWIECKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE
 Agnieszka Bober
 + 48 530 570 157
 agnieszka.bober@innvigo.com

DOLNOŚLĄSKIE
 Marek Szewców
 + 48 530 570 904
 marek.szewcow@innvigo.com

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE
 Waldemar Kamiński
 + 48 530 570 588
 waldemar.kaminski@innvigo.com

LUBELSKIE
 Marek Chojęta
 + 48 530 570 684
 marek.chojeta@innvigo.com

MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE
 Tomasz Chochorowski
 + 48 530 482 401
 tomasz.chochorowski@innvigo.com

LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE
 Dominik Popławski
 + 48 530 081 760 
 dominik.poplawski@innvigo.com

PoZnaj naSZych doradcóW
Sprawdź obszar naszych działań i umów się z nami na spotkanie!

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.
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