Kim jesteśmy
Firma Certis Europe B.V. opracowuje i dostarcza europejskim plantatorom nowoczesne
rozwiązania wspierające produkcję wysokiej jakości żywności. Specjalizujemy się
w ochronie upraw rolniczych, w ramach programów tradycyjnych i biologicznych.
Rozwój naszej firmy opieramy na innowacyjności. Nasze produkty, łącząc w sobie to co
jest dla nas najważniejsze, odpowiadają potrzebom rynku oraz indywidualnych odbiorców.
Cele strategiczne firmy realizujemy z poszanowaniem środowiska naturalnego, zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przyjętymi zasadami zarządzania.

Nasza historia
Firma Certis Europe B.V. została utworzona w 2001 roku z trzech firm znajdujących się
w Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii, nabytych w latach 90. XX wieku przez Mitsui&Co. Ltd.
Od tego czasu firma Certis posiada pozycję europejskiego specjalisty w zakresie ochrony
upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, dostarczającego swoim odbiorcom
produkty i usługi związane ze sprzedażą i marketingiem produktów rolniczych, a także
wsparciem rozwojowym i regulacyjnym. W 2018 roku nastąpiło połączenie firmy Certis
Europe B.V. z firmą Spiess-Urania Chemicals GmbH, która swoim działaniem obejmowała
Polskę, Niemcy, Austrię, Słowację, Czechy oraz Węgry. Dzięki temu nasi klienci zyskali
kompleksowego dostawcę, który oferuje zintegrowane usługi w zakresie rozwoju,
rejestracji i marketingu produktów rolniczych, zapewniając ich efektywne wprowadzanie
na rynek.
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Insektycyd zwalczający szkodniki
w szklarniach i tunelach wysokich
Zakres rejestracji i dawkowanie

Uprawa Dawka

SKŁAD

Maltodekstryna

476g/l

Pomidor
Papryka
Ogórek
Oberżyna
Truskawka
Sałata
Rośliny
ozdobne

Ilość
wody

Karencja

20ml 200-3000 1 dzień
na
l na ha
1l wody

Zwalczane szkodniki
Mączliki
Przędziorek chmielowiec

Mączlik szklarniowy

objawy żerowania Przędziorka chmielowca

Szeroki zakres rejestracji

Skutecznie zwalcza Mączliki
i Przędziorka chmielowca

Krótki okres karencji

Możliwość stosowania
w uprawach małoobszarowych

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !

info-pl@certiseurope.com
www.certiseurope.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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Sparviero® to nowoczesny insektycyd na bazie
lambda - cyhalotryny (100 g/l) wytworzony w oparciu
o innowacyjną technologię formulacyjną MICROPLUS.®
Sparviero® to zawiesina polimerowanych mikrokapsułek
zawierających lambda-cyhalotrynę. Specjalny modulator uwalniania
substancję aktywną dopiero po naniesieniu produktu na rośliny/szkodniki. Działa
kontaktowo oraz żołądkowo dając szybki efekt uderzeniowy na szkodnikach.

ZAKRES REJESTRACJI W POLSCE
Uprawa
Ziemniak
Rzepak ozimy

Agrofag
Stonka ziemniaczana larwy i chrząszcze
Pchełki rzepakowe,
słodyszek rzepakowy,
chowacz czterozębny

Zalecana dawka
0,075 L/ha
0,075 L/ha

Pszenica ozima i jara, jęczmień
ozimy i jary, pszenżyto ozime
i jare, żyto

Mszyce

0,075 L/ha

Kukurydza

Omacnica prosowianka

0,125 L/ha

Błyskawiczny efekt
uderzeniowy na owadach

Perfekcyjne pokrycie roślin
i szkodników

Doskonała skuteczność

Nowy standart dla
Lambda-Cyhalotryny

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !

info-pl@certiseurope.com
www.certiseurope.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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SPRUZIT

KONCENTRAT NA SZKODNIKI EC

INSEKTYCYD o działaniu kontaktowym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Mechanizm działania:
Olej rzepakowy (825,3 g/l)

Pyretryna (4,59 g/l)

Działa na drodze fizycznej, na powierzchni ciała
szkodnika tworzy film powodujący uduszenie
się owadów i roztoczy

Substancja pochodzenia roślinnego, początkowo
działająca paraliżująco, doprowadzając do zginięcia
szkodnika

Rejestracje:
Jabłoń

Pomidor

Boćwina

Grusza

Ziemniak

Portulaka

Wiśnia

Kalarepa

Por

Czereśnia

Burak czerwony

Rośliny zielarskie

Porzeczki i inne owoce jagodowe

Marchew i inne warzywa korzeniowe

Sałaty (głowiaste)

Szpinak

Cebula i inne warzywa cebulowe

Fasola i inne warzywa strączkowe

Spruzit koncentrat na szkodniki
EC- Dawka 5 l/ metr wysokości
korony /ha, dwie aplikacje
Produkt konkurencyjny Dawka 10l/metr wysokości
korony /ha, dwie aplikacje
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Skuteczność zwalczania mszycy w Jabłoni, Niemcy 2001

% skuteczności

Skuteczność:

Dwa mechanizmy działania
na szkodniki

Zawiera perytrynę
i olej rzepakowy

Szeroki zakres stosowania

Możliwość stosowania
w rolnictwie ekologicznym

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !

info-pl@certiseurope.com
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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- Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747

Amylo-X - FUNGICYD - biologiczny środek grzybobójczy,
w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG),
przeznaczony do zwalczania chorób roślin powodowanych
przez grzyby i organizmy grzybopodobne. Substancja czynna
środka - Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, jest
naturalnie występującym szczepem pożytecznych bakterii
glebowych B. amyloliquefaciens.

1. Mechanizmy działania
Bakteria ta zwalcza patogeny poprzez:
antybiozę

działanie
enzymów litycznych

efektywne kolonizowanie
powierzchni roślin
i współzawodnictwo
o składniki pokarmowe

indukowanie
reakcji
odpornościowych
w roślinach

2. Szeroki zakres rejestracyjny w uprawach pod osłonami

Patogen

Uprawa

Szara Pleśń

Truskawka

Mączniak Prawdziwy Truskawki

Pomidor, oberżyna, papryka
Pieczarka
Sałata głowiasta, roszponka i inne gatunki
warzyw liściowych
Ogórek i inne dyniowate o jadalnej skórce

Dawka
1,5 - 2,5 kg/ha

Mączniak Prawdziwy Pomidora

1,5 - 2,5 kg/ha

Szara Pleśń

1,5 - 2,5 kg/ha

Zielona Pleśń

15g/100 kg podłoża

Szara Pleśń

2,5 kg/ha

Zgnilizna Twardzikowa

2,5 kg/ha

Mączniak Rzekomy Sałaty

2,5 kg/ha

Szara Pleśń

1,5 - 2,5 kg/ha

Szeroki zakres rejestracji

Elastyczne dawkowanie

Wielokierunkowe działanie
na patogeny

Możliwość stosowania
w uprawach małoobszarowych

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !
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Diabolo 100 SL

Środek grzybobójczy w postaci rozpuszczalnego koncentratu do
sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków)
przed chorobami przechowalniczymi

Diabolo to:
Unikalne rozwiązanie do zwalczania chorób, które prowadzą do utraty jakości sadzeniaków podczas
przechowywania i transportu
Możliwość stosowania po zbiorze przed przechowywaniem, w celu ograniczenia rozwoju suchej
zgnilizny, fomozy ziemniaka (gangreny) w sadzeniakach
Zapobieganie występowaniu parcha srebrzystego, utracie jakości sadzeniaków oraz ograniczenie
rozwoju chorób na bulwach

Skuteczność:
Produkt

Sucha
zgnilizna

Parch
srebrzysty

Fomoza
ziemniaka

Diabolo 100 SL

+++

+++

+++

Substancja aktywna
Imazalil

+ niska skuteczność

++ średnia skuteczność

+++ wysoka skuteczność

Dobra praktyka stosowania:
Stosować w dawce 15 ml środka/100 kg bulw
Zalecana ilość wody 100-200 ml/100 kg bulw
Zabieg wykonać jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób, tuż po zbiorach ziemniaków maksymalnie (w ciągu) 5-10 dni po zbiorze (ziemniaków
z pola), przed umieszczeniem ich w przechowalni
Bulwy ziemniaków, na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał
sadzeniakowy
Aplikację należy prowadzić za pomocą urządzeń wykorzystujących technikę ULV
Skutecznie chroni przed parchem
srebrzystym, suchą zgnilizną oraz
fomozą ziemniaka

Jedyna zaprawa ziemniaka
zawierająca Imazalil

Działa zapobiegawczo i interwencyjnie

Wpływa na równomierne wschody
ziemniaka

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !
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XL

Fungicyd w postaci koncentratu zawiesinowego do zaprawiania
materiału siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta
ozimego przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła (Gaeumannomyces
graminis var. tritici)

Zawiera Siltiofam 125 g/l
Rejestracja w pszenicy ozimej, pszenicy jarej oraz w pszenżycie ozimym
Dawkowanie 2 l/t ziarna
Jedyny produkt zwalczający zgorzel podstawy źdźbła
Partner do standardowych zapraw nasiennych

NIEWIDOCZNY NAJEŹDŹCA
Zgorzel podstawy źdźbła ( Take All – zabiera wszystko ) jest bardzo

inwazyjną chorobą pszenicy
Silne
Porażenie

Take All

Umiarkowane
Porażenie

Wywoływana przez Gaeumannomyces graminis var. tritici
XL

Take All

Szacuje się, że powoduje średnie straty plonu w wysokości 5-20% oraz
obniża jakość ziarna
Ciężkie zakażenia mogą powodować > 50% utratę plonu
Brak odmian odpornych na chorobę

Kluczowe
czynniki
infekcji

Oceń ryzyko infekcji zanim będzie za późno

Rodzaj
Ziemi

16%

Termin
Siewu

17%

Zmianowanie

33%

Klimat

34%

Jedyny preparat zawierający Siltiofam

Zapobiega przedwczesnemu
bieleniu kłosów

Aktywnie zwalcza zgorzel podstawy
źdźbła

Zabezpiecza plon i jego jakość

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !
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1. FUNGICYD - zaprawa nasienna, w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu powierzchniowym,
przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych
ziarna siewnego zbóż w celu zwalczania chorób powodowanych przez grzyby.

2. SKŁAD:

Zawartość substancji czynnej:
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,36%)
związek fenylopirolowy (PP) – z grupy inhibitorów
transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12

3. ZAKRES REJESTRACJI I DAWKOWANIE
Fuzaryjny
zgorzel siewek

Śnieć cuchnąca
pszenicy

Pszenica ozima
Pszenżyto ozime
Żyto ozime
Pszenica jara
MAKSYMALNA/ZALECANA DAWKA DLA JEDNORAZOWEGO ZASTOSOWANIA:
200 ML ŚRODKA/100 KG ZIARNA ZDODATKIEM 200-800 ML WODY

4. SPOSÓB APLIKACJI
Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją
obsługi danej zaprawiarki.
Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.

Doskonałe pokrycie ziarna

Skutecznie zabezpiecza przed
chorobami

Szeroka rejestracja

Skuteczna i sprawdzona
substancja aktywna

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !

info-pl@certiseurope.com
www.certiseurope.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

17

18

1. HERBICYD selektywny o działaniu układowym,
stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej
do rozcieńczania wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją
HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do
grupy O, a substancja czynna metsulfuron metylowy
do grupy B.

Fluroksypyr
225 g/l

2. Szeroka rejestracja

Metsulfuron
Metylowy
9 g/l

3. Zwalczane chwasty:

Pszenica ozima
Pszenżyto ozime
Żyto ozime
Jęczmień ozimy
Pszenica jara
Jęczmień jary

Zboża jare

Zboża ozime
gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa,
mak polny,
maruna bezwonna,
niezapominajka polna,
tasznik pospolity

fiołek polny,
komosa biała,
maruna bezwonna,
rdestówka powojowata

chaber bławatek,
fiołek polny,
przytulia czepna

przytulia czepna

Chwasty
wrażliwe

4. Dawki oraz terminy stosowania

Chwasty
średniowrażliwe

--------------------

--------------------

--------------------

Pszenica jara, Jeczmień jary

--------------------

--------------------

BBCH 13-39

--------------------

--------------------

-----------------

BBCH 20-39 Pszenica ozima, Pszenżyto ozime, Żyto ozime, Jęczmień ozimy 0,67 l/ha
0,67 l/ha

Długi okres stosowania

Skutecznie zwalcza chwasty
dwuliścienne w zbożach

Szeroka rejestracja

Wyjątkowe połączenie dwóch
substancji aktywnych

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !
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1. Herbicyd zawierający w swoim składzie flufenacet (500g) do stosowania w zbożach ozimych
skutecznie zwalczający chwasty jednoliścienne. Środek pobierany jest przez korzenie oraz częściowo
przez pędy siewek.

7

10-13

21

25

29

2. Szeroka rejestracja

3. Dawki i zwalczane chwasty

Możliwośc stosowania w zbożach ozimych :
Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Jeczmień ozimy

Żyto ozime

Dawka 0,36 l/ha

Dawka 0,48 l/ha

Chwasty wrażliwe Miotła zbożowa,
Wiechlina roczna
Chwasty
średniowrażliwe

Wyczyniec polny

Pobierany zarówno przez
korzenie jak i pędy chwastów

Skutecznie zwalcza chwasty
jednoliścienne w zbożach ozimych

Szeroki zakres zarejestowanych
upraw

Możliwość stosowania
doglebowego jak i powchodowego

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !
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Zawartość substancji aktywnej: Klotianidyna 26 g/l
Atraktant: Tricosene (Cis- trikos-9-en): 0,5 g/ l
Środek owadobójczy w formie pasty - rozcieńczonej do gęstości
umożliwiającej bezpośrednie użycie, gotowej do stosowania.
Preparat stosuje się przez malowanie powierzchni, zgodnie
z instrukcją podaną w etykiecie.
Zabieg należy wykonać po wystąpieniu pierwszego nalotu much.

WAŻNE:

* ZAWSZE POSTĘPUJ ZGODNIE Z ETYKIETĄ PRODUKTU.

* Stosuj tak blisko zwierząt jak to możliwe.
* Zwierzęta nie mogą mieć bezpośredniego dostępu do malowanych powierzchni.
* Unikaj zbyt niskich i zbyt wysokich dawek.
* Nie stosuj na BRUDNE ściany, przegrody drzwi - zastosuj wcześniej
* Nie stosuj na mocno porowate i silnie absorbujące powierzchnie.
* Nie stosuj na powierzchnie świeżo malowane wapnem lub powierzchnie pokryte grubą
warstwą wapna.

Muchy giną max. w ciągu
4 dni od zastosowania

Produkt stosuje się poprzez
malowanie powierzchni

Produkt pozostaje skuteczny przez
6-8 tygodni od zastosowania

Zawiera atraktant (feromon) - wabi
muchy do pomalowanego miejsca

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !
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MOLUSKOCYD w formie przynęty gotowej do użycia (RB),
przeznaczony głównie do zwalczania ślimaków nagich

Mechanizm działania:
Substancja czynna środka - fosforanu żelaza sprawia, że po spożyciu przynęty ślimaki zwykle chowają się
w glebie/podłożu, gdzie obumierają. W momencie zjedzenia granuli, ślimak przestaje żerować, więc uprawa
podlega natychmiastowej ochronie. Ze względu na to, że efekty stosowania środka mogą nie być widoczne
od razu, jego skuteczność należy mierzyć pośrednio - mniejszym rozmiarem szkód wyrządzonych przez
szkodniki.

Skuteczność:
Skuteczność w Rzepaku Ozimym w temperaturze 10 st. C
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Skuteczność w Rzepaku Ozimym w temperaturze 20 st. C
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Doświadczenia Uniwersytet PPO Wageningen, Holandia

Sluxx HP ,7 kg/ha

Kontrola

Produkt porównawczy 1: 7 kg/ha

Produkt porównawczy 2: 3 kg/ha

Skuteczność potwierdzona w niskich
temperaturach

Odporny na wilgoć

Długi okres działania

Możliwość stosowania w wielu
uprawach

Zastosowanie:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha
Poprzez rozrzucenie ręczne lub za pomocą mechanicznego aplikatora do środków w postaci granulatu

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !

info-pl@certiseurope.com
www.certiseurope.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

25

26

Supporter jest modulatorem plonu
i rozwoju dla roślin uprawnych. Produkt stymuluje
rozwój systemu korzeniowego, pozytywnie
oddziaływując na wzrost roślin, zwłaszcza
w początkowych fazach rozwoju. Substancje
cz ynne produktu Suppor ter pok r y wają
specyficzne wymagania pokarmowe
mik roorganizmów glebowych, w wyniku
czego dochodzi do efektywnej symbiozy
w warstwie korzeniowej, która intensyfikuje
rozwój roślin w początkowym okresie wegetacji.
Stymulujące dzialanie produktu Supporter
na wzrost roślin oraz zwiększenie plonów jest
szczególnie widoczne w przypadku wystąpienia
niekorzystnych warunków dla rozwoju roślin,
takich jak niskie temperatury, susza, zła
dostępność składników pokarmowych,
niewłaściwe pH itp.

Zaprawa standardowa

Charakterystyka
Opakowanie
1 i 3 l kanister
Składnik
aminokwasy syntetyczne
Supporter® - modulator plonu
Technika stosowania i dawka
300 ml na hektar niezależnie od ilości sadzeniaków
4 t sadzeniaków na ha
3 t sadzeniaków na ha
2 t sadzeniaków na ha
Zastosowanie

®

75 ml Supporter na t sadzeniaków
100 ml Supporter® na t sadzeniaków
150 ml Supporter® na t sadzeniaków

Jako uzupełnienie do zapraw nasiennych
przeznaczonych do zaprawiania sadzeniaków

Zaprawa standardowa plus Supporter®

Zwiększa naturalną odporność na
stres występujący podczas wegetacji

Wpływa na wyższy plon
handlowy bulw

Skuteczność potwierdzona
w badaniach polowych

Dobra mieszalność z większością
standardowych zapraw

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !

info-pl@certiseurope.com
www.certiseurope.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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PLONURANPŁYNNY

300 g/l

Wodorotlenek miedzi

1. Zakres stosowania
Plonuran Płynny likwiduje niedobory miedzi w roślinach. Nawóz przeznaczony jest do stosowania na
plantacjach roślin uprawnych, które są wrażliwe na niedobór miedzi np. zboża, rzepak, kukurydza, buraki,
ziemniaki, okopowe, motylkowe.

2. Dawki nawozu, sposób i terminy stosowania
W zależności od wrażliwości uprawianej rośliny na niedobór miedzi, nawóz Plonuran Płynny stosuje
się w dawkach od 0,3 do 3,2 l / ha.
Produkt powinien być stosowany w podanych niżej terminach i dawkach:

Zalecana
dawka w l/ha

Gatunek roślin

Termin stosowania

Zboża ozime i jare

Przed lub po wschodzie zbóż do
fazy drugiego kolanka

Rzepak ozimy

Jesienią lub wiosną
od stadium 2 liści do początku
kwitnienia

0,8

Ziemniaki

W okresie wegetacji aż do
ostatniego oprysku przeciwko
zarazie ziemniaka

0,8-1,6

Kukurydza, okopowe
i strączkowe

Przed siewem aż do zakończenia
krzewienia

0,8-1,6

Łąki i pastwiska

Po wypasie jesienią aż do początku
wegetacji

1,6-3,2

0,3-0,4

Elastyczność stosowania
w wielu uprawach

Zawiera wodorotlenek miedzi

Możliwość stosowania
w wielu uprawach

Likwiduje niedobory miedzi

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !

info-pl@certiseurope.com
www.certiseurope.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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Nematocyd pochodzenia naturalnego
w formie granul do stosowania doglebowego
2. Stosowanie
Stosować rzędowo podczas siewu nasion tylko
za pomocą aplikatorów do granulowanych środków
ochrony roślin
Wskazane jest, aby granule środka znalazły się jak
najbliżej wysianych nasion
Środek działa najskuteczniej w wilgotnej glebie
Wskazane nawodnienie 20 mm po aplikacji

1. Skład
Wyciąg z czosnku
450 g/kg (45 %)

3. Rejestracja i dawkowanie
Uprawa

Dawka

Marchew

20 kg/ha

Pasternak

4. Skuteczność

Procent uszkodzonych korzeni marchwi przez nicienie
Włochy 2007

30

% porażenia

25
20
15
10
5
0

Kontrola

Nemguard DE 20 kg/ha

Możliwość stosowania
w marchwi i pasternaku

Skutecznie zwalcza nicienie

Naturalny wciąg z czosnku

Poprawia jakość plonów

Nie wiesz gdzie kupić - ZADZWOŃ lub NAPISZ !

info-pl@certiseurope.com
www.certiseurope.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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