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Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. 
Rešpektujte varovné vety a symboly.

Exirel®
Kontaktný a požerový insekticíd s novým 
mechanizmom účinku na široké spektrum 
škodcov v ovocinárstve.

Drosophila suzukii

Drosophila suzukii – nakladené vajíčka

Drosophila suzukii – poškodernie plodov

Registrované použitie

PLO DINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA/ha OCHR. 
DOBA

vinič (na víno)

obaľovač pásový, obaľovač 
mramorovaný  0,6 - 0,72 l 10 dní

cikádky 0,72 - 0,9 l 10 dní

drozofila japonská 0,9 l 10 dní

jabloň, hruška obaľovače, piadivka jesenná, 
kvetovka jabloňová 0,75 - 0,9 l 7 dní

slivka piadivka jesenná, obaľovače 0,75 l 7 dní

čerešňa, višňa
obaľovače 0,75 l 7 dní

vrtivka čerešňová, drozofila japonská 1 l 7 dní

JABLOŇ – HRUŠKA – SLIVKA – ČEREŠŇA – VIŠŇA – VINIČ

NIČÍ VŠETKY 
LARVÁLNE ŠTÁDIÁ 
A DOSPELÝCH 
JEDINCOV
Drozofila japonská 
spôsobuje veľmi vysoké 
hospodárske straty, 
napadnuté plody sú 
nekonzumovateľné, 
doslovne nepredajné 
a podliehajú rýchlemu 
kazeniu.

Aplikáciou Exirel® získate 

Účinná látka: 100 g/l cyantraniliprole

• Kontrolu všetkých vývojových štádií škodcov
• Rýchle zastavenie príjmu potravy škodcom
• STOP ďalšiemu poškodzovaniu rastlín
• STOP kladeniu vajíčok
• Použitie aj pri vyšších teplotách
• Vynikajúcu odolnosť voči zmytiu dažďom
• Šetrnosť k necieľovým organizmom
• Použitie v integrovanej produkcii
• Krátku ochrannú dobu 
• Možnosť ošetrenia tesne pred zberom
• Vysokú ekonomickú návratnosť

Exirel® aktivuje 
ryanodinové receptory 
cieľového hmyzu, 
Blokuje svalovú reguláciu 
a spôsobuje rýchlu 
paralýzu a úhyn. Expozícia 
toxickej dávky vedie 
v dôsledku ochrnutia, 
k bezprostrednému 
zastaveniu príjmu potravy 
(do niekoľkých hodín 
po ošetrení) a následne 
k úhynu hmyzu 3-6 dní 
po aplikácii.

NOVINKA
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Regionálni zástupcovia

INSEKTICÍDY 
FMC 
ISTOTA PRE OCHRANU 
VAŠEJ ÚRODY

Benevia®
100 g/l cyantraniliprole

Na ochranu zemiakov, jahôd a zeleniny proti širokému 
spektru žravých a cicavých škodcov. Ovicídny a ovi-
larvicídny účinok. Jedným zásahom ničí rôzne štádiá 
cieľových organizmov. Ideálny prípravok do integrovanej 
ochrany, aj ako súčasť antirezistentnej stratégie. Rýchle 
zastavenie príjmu potravy škodcom – nedochádza 
k ďalšiemu poškodzovaniu rastlín, ani k znehodnoteniu 
produkcie. Použitie v IPM.

Coragen®
200 g/l chlorantraniliprole

Na ochranu kukurice, jabloní, viniča a zemiakov 
proti žravým škodcom. Vynikajúci účinok na škodcov 
z radu Lepidoptera (motýle) a niektorých ďalších 
druhov Coleoptera (chrobáky): obaľovače vo viniči 
a jabloniach, vijačku kukuričnú  a pásavku zemiakovú. 
Účinkuje aj na rezistentných škodcov. Použitie 
aj v integrovanej produkcii.

Exirel®
100 g/l cyantraniliprole

Na ochranu jadrového ovocia, kôstkového ovocia 
a viniča proti žravým a cicavým škodcom. Rýchly 
nástup účinku znamená vynikajúcu ochranu ovocia 
a viniča proti poškodeniu. Exirel® účinkuje špecificky 
na vošky, molice, strapky, húsenice motýľov a niektoré 
chrobáky. Účinok na všetky vývojové štádiá škodcov.

Nexide®
60 g/l gamma-cyhalothrin

Na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice, 
cukrovej repy, obilnín a hrachu proti žravému 
a cicavému hmyzu. Osvedčené riešenie vošiek, 
prenášačov viróz a kohútikov v obilninách, 
skočiek, piliarky  a ďalších škodcov v repke, 
ako aj vošiek a zrniarky v porastoch hrachu. Použitie 
aj v integrovanej produkcii.

Steward®
300 g/kg indoxacarb

Na ochranu jadrovín, viniča, kukurice, kukurice cukrovej a kapustovej zeleniny proti žravým škodcom. Rýchly nástup 
účinku znamená vynikajúcu ochranu plodín proti poškodeniu. Spoľahlivosť aj pri rastúcich teplotách, ktoré naopak 
zvyšujú razanciu pôsobenia. Použitie aj v integrovanej produkcii.
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