
Trwale unieruchamia i eliminuje 
szkodliwe owady i roztocza

K-PAK – preparat silikonowy w formie 
koncentratu do rozcieńczania  
w wodzie likwidujący szkodniki  
na drzewach i krzewach owocowych, 
warzywach, roślinach ozdobnych  
i zbożach

• wysoka skuteczność działania 

• zwalcza szkodliwe owady i roztocza 
żerujące na roślinach uprawnych

• nie powoduje uodparniania się 
szkodników

• bezpieczny dla roślin i fauny  
pożytecznej

• wielokrotność stosowania  
w sezonie i w ciągu roku
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem 
przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na 
stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.Więcej informacji na www.synthosAGRO.com
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Zastosowanie: 
- mszyce, przędziorki, larwy miseczników,  
   mączlik szklarniowy
- ograniczanie liczebności miodówek
- ograniczanie występowania wciornastków

Pojemność: 1 l, 5 l

Dawkowanie: 
100-200 ml/100l wody  

Stosowanie:
przy pojawieniu się pierwszych kolonii szkodników



Skuteczność preparatu w zwalczaniu  
przędziorków została potwierdzona  

w badaniach laboratoryjnych:

K-PAK zastosowany w stężeniu 0,1% jak i 0,2% wykazał wysoką efektywność w zwalczaniu  
przędziorka chmielowca. 

Po 6 dniach od wykonania zabiegu stwierdzono 100% śmiertelności form ruchomych przędziorka.
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bez zabiegu 6 dni po zabiegu
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Efektywność preparatu K-PAK / Śmiertelność
- formy ruchome przędziorka chmielowca

próba kontrolna bez zabiegu K-PAK - 0,1% K-PAK - 0,2%
10

0%
 Ś

M
IE

RT
EL

N
O

ŚĆ

10
0%

 Ś
M

IE
RT

EL
N

O
ŚĆ

Ocena skuteczności działania środka K-PAK po zastosowaniu na powierzchni roślin.
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Roślina zaatakowana przez 
roztocza

1) Roślina narażona jest na 
szkodliwą działalność owadów 
i roztoczy żerujących  
na uprawach.

Inwazja szkodników może 
doprowadzić do całkowitego 
zniszczenia rośliny.

Na zdjęciu widoczny 
przędziorek zagrażający 
prawidłowemu wzrostowi  
i rozwojowi rośliny.

2) Po zastosowaniu K-PAK na 
powierzchni roślin uprawnych  
pojawia się perforowana 
powłoka, która uniemożliwia 
poruszanie się szkodników,  
w wyniku czego owady  
i roztocza giną

Roślina po zastosowaniu
K-PAK


