
TO PODSTAWA! 



chowacz brukwiaczek

DURSBAN 480 EC to podstawa!
Płynny preparat owadobójczy o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania 
szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, rzepaku jarym i warzywach kapustnych: kapusta głowia-
sta, kalafior, brokuł. 

DURSBAN 480 EC to 3 sposoby zwalczania 
szkodników; poprzez działanie kontaktowe, 
gazowe i żołądkowe niszczy szeroką gamę 
najgroźniejszych szkodników, szczególnie 
tam, gdzie występują one w jednym czasie 
we wszystkich stadiach rozwojowych. 

działanie 
żołądkowe

działanie 
kontaktowe

działanie 
gazowe

Wczesną wiosną, ok. 7-10 dni od momentu kiedy maksymalna temperatura dzienna 
przekracza 9°C, samice chowacza brukwiaczka rozpoczynają naloty na pola rzepaku 
i po tygodniowym okresie żerowania na liściach (nagły spadek temperatury w tym 
okresie przerywa żerowanie owadów i w związku z tym termin zabiegu owadobój-
czego powinien być odpowiednio opóźniony) rozpoczynają składanie jaj do tkanek 
pędów, które wykształciły już pąki kwiatowe. Po upływie kolejnych 7-10 dni z jaj wylę-
gają się larwy, które żerują na łodygach. Od nalotu do początku żerowania mija mini-
mum 12 dni.

Działanie gazowe niszczy szkodniki schowane głęboko w rozecie rośliny uprawnej. Preparat wchłania się 
w miejscu naniesienia i chroni roślinę przed szkodnikami do 10-14 dni po zabiegu przez działanie żołądkowe. 

DURSBAN 480 EC jest szczególnie polecany do zwalczania: 

– szkodników rzepaku: chowacza czterozębnego i chowacza brukwiaczka, słodyszka rzepakowego 
–  szkodników warzyw kapustnych: bielinek kapustnik i rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, 

mszyca kapuściana, błyszczka jarzynówka.

RZEPAK OZIMY I JARY 
Ochrona przed szkodnikami 
W rzepaku ozimym największe znaczenie gospodarcze mają szkodniki wystę-
pujące w okresie wiosennej wegetacji: (w kolejności pojawu na plantacji) 
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, 
chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, mszyce.
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bezpieczny  
dla pszczółDURSBAN 480 EC



Pędy, w których żerują larwy, ulegają silnej deformacji: skróceniu, spłaszczeniu lub zgrubieniu, są esowato 
wygięte, pękają. Następnie wyrośnięte larwy opuszczają rośliny rzepaku, pozostawiając otwory wygryzione 
w łodydze. Otwory te stanowią drogę do infekcji roślin przez grzyby chorobotwórcze, takie jak szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa czy sucha zgnilizna kapustnych.

Na plantacjach niechronionych chowacze łodygowe przy dużym nasileniu występowania mogą uszkadzać 
od 80 do nawet 100% pędów rzepaku.

Następnym groźnym szkodnikiem łodygowym jest chowacz czterozębny, którego chrząszcze pojawiają 
się na plantacjach rzepaku, gdy temperatura powietrza osiągnie 15°C. Larwy żerują początkowo na ogon-
kach liściowych, a następnie wygryzają długie kanały w łodydze. Słodyszek rzepakowy atakuje rośliny rze-
paku w kilku falach nalotów rozpoczynających się już w kilka dni po pojawieniu się chowacza brukwiaczka. 
Chrząszcze słodyszka rzepakowego żerują na zielonych pąkach kwiatowych. Składają jaja do pąków kwiato-
wych, podgryzając ich nasadę. Uszkodzone pąki zasychają i opadają. Nalot słodyszka rzepakowego w okresie, 
gdy pąki kwiatowe są zwarte w rozecie liści, jest najbardziej szkodliwy. Późniejsze zabiegi w pełni pąkowania 
i pod jego koniec nie mają praktycznie znaczenia plonochronnego, ponieważ maleje szkodliwość słodyszka 
rzepakowego, a w chwili rozkwitnięcia pąków kwiatowych ustaje.

słodyszek rzepakowy chowacz czterozębny

Progi szkodliwości
chowacz brukwiaczek  
4 szt./25 roślin  
lub 10 chrząszczy w żółtym naczyniu  
lub kontrola nakłuć > 50-60% łodyg z nakłuciami  
lub kontrola nakłuć – średnio 1 nakłucie na 1 roślinę  
słodyszek rzepakowy  
faza zwartego zielonego pąka – 1 szt./1 roślinę (średnio)  
faza luźnego zielonego pąka – 3-5 szt./1 roślinę (średnio)  
kwitnienie rzepaku – bez znaczenia dla plonu

Jak monitorować występowanie szkodników w rzepaku?
Monitorowanie pojawu szkodników powinno być oparte na bezpośredniej obserwacji ich występowania przy 
użyciu żółtych naczyń umieszczonych na wysokości łanu rzepaku, na obrzeżach plantacji (plastikowe naczynia 
w żółtym kolorze wypełnione wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu).
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Czym się kierować przy wyborze insektycydu?
Przy wyborze preparatu producent rzepaku powinien się kierować długością okresu toksycznego działania 
substancji aktywnej (im dłuższy, tym lepiej) oraz zakresem temperatur, w których skuteczność insektycydu 
jest największa. Chowacz brukwiaczek przy nagłym spadku temperatury zaprzestaje żerowania na kilka dni, 
rozpoczynając je dopiero po ociepleniu. Dlatego też preparaty o krótkim okresie działania – pyretroidy – 
mogą być mało skuteczne w zwalczaniu tego szkodnika.

DURSBAN 480 EC to skuteczne zwalczanie owadów dorosłych, jaj oraz małych larw chowa-
czy łodygowych. W sytuacji gdy jeden zabieg preparatem DURSBAN 480 EC jest w stanie zastąpić 
kilka zabiegów innymi insektycydami (przy porównaniu kosztów należy uwzględnić zarówno koszt 
insektycydu, jak i koszty przejazdów opryskiwaczem), jest to równocześnie najtańsza ochrona rze-
paku przed chowaczami.

Kiedy należy stosować DURSBAN 480 EC?
Termin zabiegu zależy od przebiegu pogody. Przy klasycznym przebiegu wiosny DURSBAN 480 EC powi-
nien być użyty w dawce 0,6 I/ha w 10-14 dni od momentu odłowienia pierwszych chrząszczy chowacza 
brukwiaczka w żółtych naczyniach.

DURSBAN 480 EC – termin 
zabiegu preparatem  
w zależności od przebiegu 
pogody 

wykorzystanie gazowego 
i wgłębnego działania  
DURSBAN 480 EC w rzepaku

DURSBAN 480 EC – termin  
zabiegu w zależności 
od przebiegu pogody 

wykorzystanie gazowego 
i wgłębnego działania  
DURSBAN 480 EC w rzepaku

Natomiast przy spadkach temperatur od dnia, w którym przekroczony został próg szkodliwości, liczy się tylko 
dni ciepłe, które po zsumowaniu do 10-12 dni (faktycznie mija więcej dni kalendarzowych) wskazują opty-
malny termin wykonania zabiegu preparatem DURSBAN 480 EC także w dawce 0,6 I/ha.



pyretroidpyretroidpyretroid

Działanie preparatu DURSBAN 480 EC trwające do 10-14 dni 
po zabiegu. Tylko jeden zabieg ochronny.

To jest pole rzepaku... Nagle szkodniki zaczynają je atakować...

słodyszek
rzepakowy

Zabieg
preparatem

DURSBAN 480 EC

naloty chowaczy łodygowych

Długi okres działania oraz głęboka penetracja substancji czynnej preparatu DURSBAN 480 EC do wnętrza 
tkanek roślin zapewnia skuteczne zwalczanie małych larw oraz jaj już obecnych wewnątrz łodyg. Jest to cecha 
unikalna dla preparatu DURSBAN 480 EC. 

UWAGA! 

O ile pierwotny efekt owadobójczy osiągany jest poprzez działanie kontaktowe, żołądkowe i gazowe prepa-
ratu DURSBAN 480 EC, to długotrwałe zwalczanie szkodników opiera się wyłącznie na działaniu żołądko-
wym preparatu. Oznacza to, że po zastosowaniu preparatu szkodniki mogą się pojawiać na roślinach, są one 
jednak zwalczane tuż po rozpoczęciu żerowania. 

DURSBAN 480 EC użyty w dawce 0,6 l/ha przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi zapewnia zarówno dosko-
nałe zwalczanie tego szkodnika, jak i nalotów słodyszka rzepakowego w fazie zwartego zielonego pąka rze-
paku, kiedy stanowi on największe zagrożenie.

Pomimo długiego okresu aktywności biologicznej preparatu DURSBAN 480 EC przeciwko szkodnikom 
ważne jest, aby po upływie kilku do kilkunastu dni od zabiegu (w zależności od nasilenia szkodników) dokonać 
lustracji uprawy i w razie potrzeby wykonać drugi zabieg np. pyretroidem. DURSBAN 480 EC nie przemiesz-
cza się do pyłku kwiatowego ani do nektaru i przy prawidłowym stosowaniu jest bezpieczny dla pszczół zapy-
lających rzepak. Najpóźniejszym terminem stosowania jest rozpoczęcie fazy luźnego zielonego kwiatostanu.

W uprawie roślin kapustnych do zwalczania gąsienic bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżo-
wiaczka oraz piętnówki kapustnicy stosuje się 0,9 l/ha preparatu DURSBAN 480 EC. 
Opryskiwać w okresie wylęgania się gąsienic. W zwalczaniu mszycy kapuścianej należy stosować  
DURSBAN 480 EC w dawce 1,2 l/ha. Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Przy zwal-
czaniu mszyc zalecane jest dodanie środka zwiększającego przyczepność.

WARZYWA
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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 na rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpie-
czeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek 
zastosowania środka niezgodnie z  zaleceniami zawartymi w  instrukcji, z  zasadami dobrej praktyki 
agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia 
i  pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie 
odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie 
i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku. 
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SPINTOR™ 240 SC jest wysoce skutecznym środkiem owadobójczym na bazie nowej substancji biologicznie 
czynnej o nazwie Spinosad™.

Spinosad ma działanie kontaktowe, żołądkowe i jajobójcze. SPINTOR 240 SC działa na receptory acetylocho-
liny, wpływając na wysyłanie impulsów nerwowych, co prowadzi do nadpobudliwości owada i w konsekwencji  
– szybkiej śmierci. Ogranicza to znacznie możliwość wystąpienia odporności na Spinosad przy jego racjonal-
nym stosowaniu nawet u tych owadów, które wykazują podwyższoną lub pełną odporność na inne insektycydy.

Rodzaj uprawy Szkodniki Dawka w litrach na 1 ha

Rzepak ozimy chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, 
słodyszek rzepakowy 0,6

Rzepak jary słodyszek rzepakowy 0,6
Kapusta głowiasta

gąsienice: tantnisia krzyżowiaczka,
bielinka kapustnika i rzepnika,

piętnówki kapustnicy

0,9
Kalafior 0,9
Brokuł 0,9
Kapusta głowiasta

mszyca kapuściana

1,2
Kalafior 1,2
Brokuł 1,2

ZAKRES STOSOWANIA DURSBAN 480 EC

DURSBAN 480 EC to idealne rozwiązanie w strategii antyodpornościowej.


