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SPOLEHLIVÁ OCHRANA
BEZPROBLÉMOVÝM
INSEKTICIDEM
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4, tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280 • www.sumiagro.cz

20 SP
Bezproblémový insekticid pro spolehlivou ochranu vašich plodin
Systémově účinný selektivní insekticid, který je určený
k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně mnoha plodin.

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg
Mospilan 20 SP působí systémově a translaminárně, jako kontaktní
a žaludeční jed už ve velmi nízkých dávkách. Má rychlé počáteční
působení v porostu, škůdci po kontaktu s účinnou látkou okamžitě
přestávají přijímat potravu. Viditelný efekt se dostavuje po několika
hodinách.
Mospilan 20 SP se vyznačuje dlouhodobým reziduálním účinkem
proti všem vývojovým stádiím škůdců.
Mospilan 20 SP je vzhledem k vlastnostem acetamipridu, prvního
neonikotinoidu na trhu, naprosto bezpečný pro opylovače. Dokládá to
i dlouhodobé testování a porovnávání Mospilanu s jinými insekticidy.
Z hlediska schopnosti rozprostřít se a ulpět na listech ošetřované
kultury, rychlosti a množství průniku účinné látky do pletiva vyniká SP
formulace. Nový způsob balení ve vodorozpustných sáčcích 2 x 180 g
výrazně zvýší uživatelský komfort.
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Balení 2x 180 g
Mospilan 20 SP

•  Bezpečné
pro opylovače
• V
 ysoká účinnost
SP formulace

100 g/ha 

Sumi Alpha 0,1 l/ha
Krytonosci

Markate 50 0,15 l/ha
Krytonosec zelný, dřepčíci

+ Sumi Alpha
0,15 l/ha

Mospilan 20 SP
100 g/ha 

+ Vaztak Active
0,2 l/ha
Krytonosec řepkový,
krytonosec čtyřzubý

Blýskáček řepkový

Sumi Alpha 0,15 l/ha
Blýskáček řepkový

Mospilan 20 SP
180 g/ha 

Bejlomorka kapustová
Krytonosec šešulový

Markate 50 0,15 l/ha
Bejlomorka kapustová
Krytonosec šešulový

•  Uživatelsky
přívětivé balení
• Široká registrace
•  Dlouhodobé
působení
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Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

