
WDRAŻAMY 
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA

ZOOM 110 EC 0,45 l/ha +  
MECTOR PRO 018 EC 0,75l/ha

ZABÓJCZY DUET 
W OCHRONIE JABŁONI

ZWALCZA:
 ■ WSZYSTKIE STADIA ROZWOJOWE  

PRZĘDZIORKÓW 
 ■ PORDZEWIACZA JABŁONIOWEGO
 ■ ZWÓJKI 

OGRANICZA POPULACJE:
 ■ MSZYC



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 rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

WDRAŻAMY 
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA

Oddział Łowicz • Sromów 36 • 99-414 Kocierzew • tel. 46 838 00 78 
Oddział Sandomierz • Chwałki 45A • 27-600 Sandomierz • tel. 15 832 33 97

Oddział Grójec • Lisów 4 • 05-610 Goszczyn • tel. +48 728 907 738
Oddział Wieliczka • 32-020 Sułków 222, tel. +48 504 904 416

ZABÓJCZY DUET 
W OCHRONIE JABŁONI

DODATKOWE INFORMACJE
Do zabiegów przed kwitnieniem zalecamy użyć przynajmniej 500 litrów wody/ha, a po kwit-
nieniu – 750 l wody/ha. Mieszaninę Zoom 110 EC + Mector Pro 018 EC można stosować łącznie 
z adiuwantami lub surfaktantami, np. z  preparatem Silwet Pro. Dodatkową bardzo ważną cechą 
produktu Zoom 110 EC jest działanie translaminarne. Dzięki temu skuteczność w  zwalczaniu 
przędziorków obserwowana jest również na dolnej stronie liścia, nawet gdy nie została bezpo-
średnio pokryta preparatem. Zabieg należy wykonać po zachodzie słońca lub w pochmurny 
dzień.

Porównanie rozwiązań zwalczających wszystkie stadia rozwojowe przędziorków oraz szpeciele

Produkty, 
mieszaniny

ZOOM 110 EC  
+ FORTECA 018 EC  

(etoksazol + abamektyna)

ENVIDOR 240 SC 
(spirotetramat)

ORTUS 05 EC  
+ NISSORUN STRONG 

250 SC (fenpiroksymat  
+ heksytiazoks)

Działanie kontaktowe, żołądkowe 
i wgłębne kontaktowe kontaktowe, żołądkowe

Liczba substancji 
aktywnych 2 1 2

Zwalczane 
szkodniki

przędziorki (wszystkie 
stadia), pordzewiacze, zwójki, 

ogranicza mszyce

przędziorki (wszystkie 
stadia), pordzewiacze

przędziorki (wszystkie 
stadia), pordzewiacze

Działanie 
transalminarne tak nie nie

Optymalny termin 
stosowania

różowy pąk lub po kwitnieniu 
do końca opadu czerwcowego po kwitnieniu po zaobserwowaniu 

szkodnika
Uwagi najszersze spektrum działania

ZOOM 110 EC (etoksazol) 
– 110 g/l (10,68%)

OPIS DZIAŁANIA 
Środek przędziorkobójczy o działa-
niu kontaktowym, przeznaczony do 
zwalczania różnych stadiów rozwo-
jowych przędziorka: jaj zimowych, jaj 
letnich, nimf i larw.

MECTOR PRO 018 EC (abamektyna) 
18 g/l (1,88%)

OPIS DZIAŁANIA 
Środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie 
koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do 
zwalczania niektórych szkodników w tym przędziorków, 
pordzewiaczy i zwójek w roślinach warzywnych, 
sadowniczych i ozdobnych pod osłonami. Na roślinie 
działa wgłębnie.


