Rośliny ozdobne
Choroby roślin
doniczkowych

Szkodniki
Zgorzel
roślin
zgnilakowa
doniczkowych
owy

Fytoftoroza

Program ochrony
Mączniak
prawdziwy

Rdza

Osutka
sosny

Szara
pleśń

Ochojniki
Mszyce

Czerwce

Gąsienice

Przędziorki

Ślimaki

Luty
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Plus

Antracol®

Kwiecień
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Baymat®

Baymat®
Previcur®
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Lipiec

Provado® Plus

Provado® Plus

Czerwiec

Mesurol®
Alimax

®

Previcur
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Decis®
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®

Provado® Plus

Sierpień

Wrzesień

Decis®

Mildex®

Październik

Zalecenia

Baymat®
Opryskiwać
po zauważeniu
pierwszych objawów, z odległości
30-40 cm, tak
aby obie strony
liści były wilgotne.
W miarę potrzeby
powtarzać co
8-14 dni.

Previcur® Energy

Previcur® Energy

Baymat®

Baymat®

Antracol®

Teldor®

Conﬁdor®

Podlewanie:
Stosować zawsze 20 ml/1 l wody.
przy sadzeniu lub
W zależności
przesadzaniu roślin, od wielkości roślin:
w czasie ich inten- 2-4 l cieczy użytkowej
sywnego wzrostu
na 1 m2 podłoża.
lub po wystąpieniu
szkodników.

Podlewanie:
20 ml/1 l wody.
W zależności
od wielkości roślin:
2-4 l cieczy użytkowej
na 1 m2 podłoża.

Opryskiwać
po zauważeniu
pierwszych
objawów
chorób.

Opryskiwać
po zauważeniu
pierwszych
objawów chorób.

20 g w 10 litrach
wody. Środek
stosować po
pojawieniu się
pierwszych
objawów chorobowych
w odstępach
co 10-14 dni.

10 ml/10 l wody.
Stosować
zapobiegawczo
lub po wystąpieniu pierwszych
objawów
choroby.

Opryskiwanie: 4 ml/10 l wody.
Podlewanie: 10 ml/10 l wody.

Provado®
Combi Pin

Provado® Plus
Opryskiwać
z odległości od
30-40 cm, po
wystąpieniu
szkodników
lub zauważeniu
uszkodzeń.

Mildex®
Opryskiwanie:
20 g/10 l wody.
Wykonywać 2-3
zabiegi co 14 dni.

Provado® Plus
Decis®
3-5 ml/10 l wody. Op
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Provado® Plus Decis®
Conﬁdor®
12,5 ml/10 l wody.

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwać
po wykryciu
pierwszych
gąsienic.

Provado® Plus Mesurol® Alimax
Opryskiwać
z odległości
30-40 cm, po
wystąpieniu
szkodników
lub zauważeniu
uszkodzeń.

5 g/10 m2.
Stosować rzutowo
na całą powierzchnię
gleby lub wokół
pojedynczych roślin.

