
* Na podstawie własnych badań pozostałości i obliczeń szacujemy, że pozostałości Fontelis 200 SC, po zastosowaniu dawki 0,75 l/ha, mogą spaść poniżej 0,01 mg/kg 
po 55 dniach po aplikacji.
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OCHRONA PRZED
• parchem jabłoni

III zabieg min. 21 dni przed zbioremI zabiegrekomendacja 
Corteva Agriscience™:

II zabieg

Parch jabłoni infekcje pierwotne

Mączniak jabłoni infekcje wtórne

Szara pleśń

Parch jabłoni infekcje wtórne

• mączniakiem jabłoni • szarą pleśnią
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Czym jest Fontelis® 200 SC?
To nowoczesny środek grzybobójczy. Jego substancją 
czynną jest pentiopirad (związek z grupy karboksyami-
dów), o wyjątkowych właściwościach rozprzestrzeniania 
się na powierzchni i wewnątrz tkanek roślinnych. W ro-
ślinach wykazuje działanie kontaktowe, wgłębne i lokal-
nie systemiczne. Fontelis® 200 SC jest zarejestrowany do 
stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego (we 
wczesnym stadium rozwoju choroby, nie później niż 48 
godzin po infekcji oraz nie częściej niż 3 razy w sezonie) 
w zwalczaniu parcha jabłoni, mączniaka prawdziwego 
jabłoni oraz szarej pleśni.

Fontelis® 200 SC znajduje też zastosowanie w ochronie 
przed szarą pleśnią. Zabieg należy wykonać dwukrotnie: 
od fazy pełni kwitnienia do fazy opadania płatków kwia-
towych, zwłaszcza podczas deszczowej pogody, oraz 
przed zbiorem (nie później niż 21 dni przed zbiorem).

Fontelis® 200 SC 
– dawka: 0,5 l/ha  max. 3 x w sezonie

Zalecenia stosowania
Jabłonie:
parch i mączniak prawdziwy, dawka: 0,5-0,75 l/ha,  
do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego,
szara pleśń, dawka: 0,5-0,75 l/ha.

Zabieg należy wykonać dwukrotnie: od fazy pełni kwit-
nienia do fazy opadania płatków kwiatowych, zwłaszcza 
podczas deszczowej pogody, oraz przed zbiorem (nie 
później niż 21 dni przed zbiorem).

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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Każdy rodzaj piękna
wymaga szczególnej opieki

Fontelis® 200 SC
• Odporny na zmywanie do 60 mm deszczu w godzinę po zabiegu
• W praktyce temperatura nie ogranicza terminu stosowania
• Skutecznie zapobiega rozwojowi choroby**
• Stosowanie produktu „solo” od dawki 0,5 l/ha
• Pierwszy preparat z grupy SDHI zarejestrowany łącznie do 

zwalczania parcha jabłoni, mączniaka jabłoni oraz szarej pleśni
** produkt należy stosować zapobiegawczo lub we wczesnych stadiach rozwoju choroby  

(maksymalnie 48 godzin po infekcji).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent 
nie ponosi odpowiedzial ności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z 
zasadami dobrej praktyki agrotechnicz nej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem 
producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe 
przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.
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