


Fungicydy, regulatory wzrostu

Zastosowanie fungicydu DAFNE/PORTER 250 EC w mieszaninie ze środkiem BUKAT/
AMBROSSIO 500 SC dodatkowo zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin (ograniczenie 
wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu 
układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami 
powodowanymi przez grzyby. 

Substancja czynna: difenokonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l.

Zwalczanie: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna 
kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:  
DAFNE/PORTER 250 EC – 0,6 l/ha

Termin stosowania: zabieg wykonać od fazy trzeciego do fazy siódmego liścia      
(BBCH 13-17).

Fungicyd oraz regulator wzrostu w rzepaku. Koncentrat stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Substancja czynna: tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 500 g/l 

Zwalczanie: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna 
kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych. 

Środek stosować łącznie ze środkiem Dafne / Porter 250EC w dawkach:
BUKAT/AMBROSSIO 500 SC 0,4 l/ha + DAFNE/PORTER 250 EC 0,3 l/ha

Termin stosowania: zabieg wykonać od fazy trzeciego do fazy siódmego liścia (BBCH 
13-17).



Insektycydy

Insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczony do 
rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

Substancja czynna: deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l.

Zwalczanie: pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych 
roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu 
rozwiniętych liści (BBCH 12-15).

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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