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Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis), 
szkodnik, który najczęściej niszczy 
plantacje kukurydzy, jest motylem nocnym 
popularnie zwanym ćmą. Dorosłe gąsienice 
zimują w resztkach łodyg kukurydzy. 
W maju przepoczwarzają się, a w czerwcu 
przeobrażają się w motyle.

Na przełomie czerwca i lipca samica składa 
białe jaja w złożach po 2-30 sztuk na dolnej 
stronie najwyższych i środkowych liści, 
w pobliżu środkowego grubego nerwu i kolby. 
Jedna samica może składać do 500 jaj!

Po około 10-15 dniach wylęgają się żółtobrunatne 
gąsienice z czarnobrunatną głową. Żerują nie 
tylko na liściach i kolbach, ale także wewnątrz 
rośliny, drążąc w niej korytarze.

Gąsienice żerujące wewnątrz rośliny i na jej 
kolbach powodują łamanie się liści, łodyg oraz 
samych kolb, które opadają na ziemię.

Słabe, uszkodzone rośliny ulegają porażeniu 
przez różnego rodzaju choroby, co przyspiesza 
przedwczesne dojrzewanie kolb, a następnie 
ich łamanie.

Straty w wyniku żerowania szkodnika mogą wynieść nawet 
do 40% w plonie ziarna. To zdecydowanie najgroźniejszy 
szkodnik kukurydzy.

Czy znasz omacnicę prosowiankę?
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Kiedy wykonać zabieg  
preparatem Runner™ 240 SC?

Termin zabiegu należy ustalić opierając się 
na obserwacjach odłowów motyli w pułapkach 
feromonowych, a także komunikatach 
służb ochrony roślin.

Zabieg w dawce 0,6 l/ha należy wykonać w okresie intensywnego lotu motyli omacnicy 
prosowianki i masowego składania jaj. Zalecana ilość wody to 200-400 l/ha.

• wyższa skuteczność jednego zabiegu 
w porównaniu do standardów  
rynkowych

• skuteczne zwalczanie złóż jaj oraz 
małych gąsienic, co jest szczególnie 
ważne przy przedłużonym okresie 
występowania

Czy wiesz, dlaczego insektycyd Runner™ 240 SC  
jest najlepszym rozwiązaniem na kłopoty  
z omacnicą prosowianką?

• długi okres działania preparatu  
po zabiegu

• odporność na zmywanie przez deszcz  
i rozkład przez promienie słoneczne

• ograniczenie strat jakości ziarna 
wywołanych chorobami fuzaryjnymi

• polecany do łącznego stosowania  
z metodami biologicznymi
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Runner™ 240 SC 
Zwalczając omacnicę prosowiankę, wpływa na wzrost plonowania kukurydzy

KONTROLA Runner™ 240 SC
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Czy wiesz, że Runner™ 240 SC jest jednym z najczęściej 
wybieranych insektycydów do zwalczania omacnicy 
prosowianki w Czechach i Niemczech?

Runner™ 240 SC  
Najwyższa skuteczność w zwalczaniu omacnicy prosowianki w kukurydzy

Średnia z doświadczeń przeprowadzonych w Polsce i Niemczech.

Średnia z doświadczeń przeprowadzonych w Polsce i Niemczech.

86,8

Runner™ 240 SC
0,6 l/ha

Produkt standardowy
tiachlopryd+deltametryna 110 OD 0,5 ha

Produkt standardowy
indoksakarb 30 WG 0,125 kg/ha
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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 odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, 
z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, 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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