
SILNY ŚRODEK PRZĘDZIORKOBÓJCZY

jeszcze silniejsze uderzenie
w przędziorki!

Czy wiesz, że...
Judo, dżudo (jap. 柔道 – dosł. „łagodna droga”) - to sztuka 
walki powstała w Japonii pod koniec XIX w. Jej technika opiera 
się na rzutach, chwytach oraz uderzeniach, z tym że te ostatnie 
stosowane są tylko w judo tradycyjnym; judo sportowe 
koncentruje się na rzutach i chwytach.

NOWOŚĆ!
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SILNY ŚRODEK PRZĘDZIORKOBÓJCZY

Nissorun® Strong 250 SC
  Nowa receptura

    - wysoka koncentracja substancji czynnej  
      (5-krotnie bardziej stężony niż poprzedni produkt)
    - niska dawka produktu na hektar
  Bezpieczniejsza formulacja

     - bezpieczny dla roślin i środowiska (proekologiczny)
     - bezpieczny dla stosującego – formulacja bez szkodliwych  
       substancji (korzystna klasyfikacja)
  Długi okres stosowania

     - od początku wegetacji aż do zbiorów 
       (z zachowaniem okresu karencji)
  Możliwość bezpiecznego stosowania 

     w mieszance z preparatami olejowymi

  
Czy znacie Nissorun?...

Nie znacie nowego 
Nissorunu Strong!
jeszcze silniejsze uderzenie
w przędziorki!

   Nowy produkt
   Nowoczesna formulacja
   Nowa receptura
   Wysoka skuteczność – zwalcza przędziorki we wszystkich 

    stadiach rozwojowych (z wyjątkiem osobników dorosłych)
   Zachowanie pełnego bezpieczeństwa dla ludzi  

    i organizmów pożytecznych

Produkt dostępny  
w opakowaniach: 

0,5 l; 1 l

2

SZEROKA REJESTRACJA
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SILNY ŚRODEK PRZĘDZIORKOBÓJCZY

…niestety właściwe wykonanie takich zabiegów  
jest często problematyczne…

Zabiegi z wykorzystaniem 
preparatów olejowych zyskują 
na popularności…
 Bardzo skutecznie ograniczają liczebność

   zimujących form przędziorków (jaj i larw)

 Służą do zwalczania przędziorków w okresie bezlistnym

 Olej parafinowy pokrywa dokładnie części rośliny,  
   na których zimują szkodniki i uniemożliwia im oddychanie

 Skuteczność zabiegu na poziomie 100% powoduje, że kolejny
   zabieg akarycydem niezbędny jest dopiero późnym latem

 Naturalne pochodzenie oleju parafinowego powoduje,  
   że doskonale wpisuje się on w integrowaną ochronę roślin

Główne problemy związane  
ze stosowaniem olejów solo:
 Krótki termin wykonania zabiegu – w praktyce są  

   to zwykle tylko 3 dni

 Niebezpieczeństwo wystąpienia fitotoksyczności

 Spadki skuteczności wynikające z problemu dokładnego pokrycia  
   cieczą roboczą opryskiwanych powierzchni

  Wysokie dawki oleju na hektar (15-20 l/ha)

Innowacyjna technologia  
zwalczania przędziorków 
– stosowanie Nissorunu Strong  

w mieszaninie z olejami

BBCH 54-56

SUMI AGRO proponuje nową technologię zabiegu z wykorzystaniem oleju.  W tej technologii  
olej stosuje się w obniżonej dawce, dodając do zabiegu połowę zalecanej dawki preparatu  

Nissorun Strong 250 SC. Skuteczność takiego zabiegu jest bardzo wysoka przy równoczesnym  
wydłużeniu terminu zabiegu oraz wyeliminowaniu problemów z fitotoksycznością.

PRODUKT DAWKA

Skuteczność  
6-9 dni po 

zabiegu  
(%)

Skuteczność  
14-17 dni 

po zabiegu 
(%)

Skuteczność
 21-24 dni 

po zabiegu 
(%)

Skuteczność 
28-31 dni 

po zabiegu  
(%)

Nissorun Strong 250 SC 0,4 l/ha 76,80 90,05 90,05 88,70

olej parafinowy 15,0 l/ha 99,80 99,73 99,36 99,06

*Nissorun Strong 250 SC  
+ olej parafinowy

0,2 + 7,5  
l/ha 99,07 99,69 96,42 97,24

* dawka wody - 1000 l

Przędziorki
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Stosowanie Nissorunu Strong solo

* rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych 
** uwzględniając okres karencji

Nissorun Strong 250 SC występuje w formie koncentratu w postaci stężonej  
zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe,  
na roślinie działa powierzchniowo.

Szeroka rejestracja: jabłoń, grusza, 
truskawka, warzywa pod osłonami

Możliwość stosowania łącznie 
z Ortusem

0,4 l/ha 
Nissorun Strong 250 SC 

+ 
1,5 l/ha 

Ortus 05 SC
+ …a także 

z innymi akarycydami

 + Oleje

solo

(jaja, larwy)

(jaja, larwy)

(stadia ruchome)

(wszystkie stadia)

Ortus

Ortus +

UPRAWA ZWALCZANE SZKODNIKI DAWKA TERMIN ZABIEGU

Jabłoń przędziorek chmielowiec,  
przędziorek owocowiec 0,4 l/ha od początku wegetacji  

do zbiorów**

Grusza przędziorek chmielowiec* 0,4 l/ha od początku wegetacji  
do zbiorów (BBCH do 87)**

Truskawka przędziorek chmielowiec* 0,4 l/ha od początku wegetacji  
do końca zbiorów**

Pomidor 
(pod osłonami)

przędziorek chmielowiec*,  
przędziorek owocowiec* 0,4 l/ha po wystąpieniu szkodnika,  

do końca zbiorów**

Papryka, ogórek  
(pod osłonami) przędziorek chmielowiec* 0,3 l/ha po wystąpieniu szkodnika,  

do końca zbiorów**

Jest niewiele akarycydów, 
które mają tak szeroką 

rejestrację!

Zalecenia akarycydowe SUMI AGRO



Nasi przedstawiciele i doradcy

Arkadiusz
Bujalski Jacek

Preuss
Damian
Kubowicz

Sebastian
Pilczuk

Remigiusz
Skrzypczak

Radosław
Zarychta

Sławomir
Stankiewicz

Justyna 
Wasiak

Artur
Kulikowski

Jerzy
Kłos

Dominik
Łukowiak Mariusz

Staniek

ARKADIUSZ BUJALSKI   
tel. 501 625 157   
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

JERZY KŁOS   
tel. 501 281 662   
jerzy.klos@sumiagro.pl

DAMIAN KUBOWICZ
tel. 512 379 871
damian.kubowicz@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI   
tel. 508 384 909   
artur.kulikowski@sumiagro.pl 

DOMINIK ŁUKOWIAK
tel. 505 444 124 
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

SEBASTIAN PILCZUK
tel. 509 476 220 
sebastian.pilczuk@sumiagro.pl

JACEK PREUSS  
tel. 501 281 648  
jacek.preuss@sumiagro.pl

REMIGIUSZ SKRZYPCZAK
tel. 504 400 088 
remigiusz.skrzypczak@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK   
tel. 502 072 506  
mariusz.staniek@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ   
tel. 506 090 906   
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

JUSTYNA WASIAK
tel. 512 379 877 
justyna.wasiak@sumiagro.pl 

RADOSŁAW ZARYCHTA  
tel. 501 281 757  
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl


