WYRAŹNIE
MOCNIEJSZY
RZEPAK

Lumiposa

®

ochrona przed szkodnikami

DuPont™ Lumiposa® to najnowsza zaprawa insektycydowa dla rzepaku ozimego
o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników, zapewniająca wyraźnie mocniejszy
start wegetacji. Zastosowanie zaprawy DuPont™ Lumiposa® zmniejsza szkody spowodowane
żerowaniem szkodników w najwcześniejszych fazach cyklu wegetacyjnego, co pozytywnie
wpływa na poprawę wigoru roślin i zabezpiecza potencjał plonu.

Kluczowe korzyści DuPont™ Lumiposa®

>> Chroni uprawy rzepaku ozimego przed kluczowymi szkodnikami od samego
początku wegetacji
>> Zapewnia doskonałą ochronę przed szkodnikami
>> Wyraźnie poprawia wigor roślin i zapewnia dobry start wegetacji
>> Oferuje korzystny profil środowiskowy oraz bezpieczeństwo dla owadów pożytecznych
i zapylających
Producenci rzepaku obserwują wyraźnie mocniejsze rośliny od samego początku
wegetacji, co w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia większych plonów o wyższej
jakości. Stosując materiał siewny zaprawiony środkiem Lumiposa®, masz pewność,
że inwestycja jest dobrze zabezpieczona od najwcześniejszych faz rozwoju.

Lumiposa® - nowy standard
ochrony przed szkodnikami
Lumiposa® oferuje nowy sposób działania,
który pozwala chronić siewki rzepaku ozimego
do fazy 3-4 liścia. Nowa zaprawa insektycydowa
zapewnia w najwcześniejszym etapie rozwoju
roślin szybko działającą ochronę przed
kluczowymi szkodnikami rzepaku, w tym
śmietką kapuścianą, pchełką rzepakową
i ziemną oraz gnatarzem rzepakowcem.
Rośliny są wyraźnie mocniejsze, mają większy
wigor. Zdrowy i mocny start wegetacji
zabezpiecza potencjał plonowania.

Kontrola

Lumiposa®

Wyraźnie mocniejszy start wegetacji
zabezpiecza potencjał plonowania
W efekcie doskonałego zwalczania szkodników w najwcześniejszych fazach cyklu
wegetacyjnego rzepaku ozimego, Lumiposa® zdecydowanie poprawia wigor roślin.
Maksymalizacja rozwoju na początku wegetacji pozwala osiągnąć większy plon
o wyższych parametrach jakościowych.

Lumiposa® chroni rzepak ozimy
przed żerowaniem szkodników
w najwcześniejszych fazach
rozwoju

Rośliny o większym wigorze zapewniają lepszy start wegetacji
Źródło: DuPont, doświadczenia
zaprawy Lumiposa® w latach 2009-2015
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Poprawa wigoru roślin
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• Wieloletnie doświadczenia DuPontTM wykazały w 52% przypadków większy
wigor roślin uzyskanych z materiału siewnego zaprawianego środkiem
Lumiposa® w porównaniu do próby kontrolnej.

Pchełka rzepakowa

Pchełka ziemna

Lepszy start wegetacji zabezpiecza potencjał plonu
Źródło: DuPont, doświadczenia
zaprawy Lumiposa® w latach 2009-2015
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Śmietka kapuściana

• Wieloletnie doświadczenia DuPontTM wykazały 8,4% większy plon roślin
uzyskanych z materiału siewnego zaprawianego środkiem Lumiposa®
w porównaniu do próby kontrolnej.

Gnatarz rzepakowiec

Lumiposa® – dobra decyzja
>> Lumiposa® chroni rzepak

ozimy w najwcześniejszych
fazach rozwoju, gdy rośliny są
szczególnie podatne na
zagrożenia ze strony
szkodników
>> Rośliny są chronione aż do

fazy 3-4 liścia
>> Lumiposa® zwalcza wszystkie

kluczowe szkodniki rzepaku,
w tym śmietkę kapuścianą
>> Nowy sposób działania

>> Doskonały profil

bezpieczeństwa nasion
>> Większy wigor roślin

i wyraźnie mocniejszy start
>> Lepsza zimotrwałość
>> Dodatkowe zabezpieczenie

plonu
>> Możliwość późniejszego

stosowania insektycydowych
zabiegów nalistnych

>> L
 umiposa® chroni uprawy rzepaku ozimego
w najwcześniejszych fazach rozwoju, gdy rośliny
są najbardziej podatne na zagrożenia ze strony
szkodników; zapewnia większy wigor roślin,
pomaga osiągnąć większy plon
o wyższych parametrach jakościowych
>> Lumiposa® to nowa zaprawa insektycydowa
dla rzepaku ozimego, która wyznacza nowy
standard ochrony przed szkodnikami
Lumiposa® zapewnia unikalne zabezpieczenie
>>	
upraw rzepaku ozimego, dając producentom
ochronę inwestycji w materiał siewny
i wysoki plon

>> Wygoda w stosowaniu

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.
Owalne logo DuPont, DuPont™, The miracles of science™ i wszystkie pozostałe produkty oznaczone znakami ® lub ™ są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy E.I. du Pont de Nemours and Company lub podmiotów stowarzyszonych.

