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Czym jest  
Runner™ 240 SC? 
Bogate zbiory owoców są marzeniem każdego 
sadownika. Niestety, co roku wielu z nas toczy 
nierówną walkę nie tylko z nieprzewidywalnymi 
warunkami pogodowymi, lecz także 
ze szkodnikami. Jak zatem sprawić, by plon był 
bogaty, a owoce dorodne i smaczne?

Odpowiedzią jest Runner™ 240 SC – środek 
owadobójczy, który skutecznie zwalcza szkodniki.

Z powodzeniem stosowany do zwalczania 
zwójkówek oraz owocówek na tysiącach 
hektarów polskich sadów już od wielu lat.

Sposób działania 
na szkodniki
Runner™ 240 SC przedostaje się przez 
układ pokarmowy szkodnika, zakłócając 
naturalny proces linienia gąsienic. Gąsienica 
po opryskaniu preparatem Runner™ 240 SC 
lub po zjedzeniu opryskanej rośliny już po kilku 
godzinach przestaje żerować, a w ciągu 
następnych kilku dni ginie.

Naturalny przebieg 
procesu linienia 
gąsienic 

Przyspieszony i zakończony 
śmiercią gąsienicy proces 
linienia po zastosowaniu 
Runner™ 240 SC

Śmierć gąsienicy w wyniku 
zakłócenia procesu linienia 
i braku żerowania
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Runner™ 240 SC ZAKŁÓCA NATURALNY PROCES LINIENIA GĄSIENIC
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Runner™ 240 SC utrzymuje się na roślinach  
dobrze pokrytych preparatem do 21 dni!
W tym czasie skutecznie zwalcza szkodniki.  
Jest odporny na zmywanie przez deszcz  
i promienie słoneczne.

Środek owadobójczy Runner™ 240 SC jest 
polecany w programach integrowanej 
produkcji owoców (IPO). Jest bezpieczny 
dla pożytecznych owadów, m.in. pszczół 
i biedronek. 
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Zakres stosowania, terminy i dawki

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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Owocówka jabłkóweczka 
Toczyk gruszowiaczek Zwójkówki
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Zabieg wykonać w okresie 
intensywnego lotu motyli 
i masowego składania 
jaj (na podstawie 
obserwacji odłowów 
motyli w pułapkach 
feromonowych lub 
komunikatów służb 
ochrony roślin).

Zalecana dawka 
jednorazowego stosowania:  
0,4 l/ha.

Maksymalna liczba  
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 1

Zabieg wykonać przed 
kwitnieniem (na początku 
fazy różowego pąka 
kwiatowego), lub  
w okresie wylęgania się 
letnich pokoleń gąsienic 
w lipcu lub sierpniu 
według komunikatów 
służb ochrony roślin.

Zalecana dawka 
jednorazowego stosowania: 
0,4 l/ha.

Maksymalna liczba  
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 1

Sp
os

ób
 i 

te
rm

in
 u

ży
ci

a 
pr

ep
ar

at
u

Zabieg wykonać w okresie 
intensywnego lotu motyli 
i masowego składania 
jaj (na podstawie 
obserwacji odłowów 
motyli w pułapkach 
feromonowych lub 
komunikatów służb 
ochrony roślin).

Zalecana dawka 
jednorazowego stosowania:  
0,5 l/ha.

Maksymalna liczba  
zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 1

* zalecana ilość wody 500-700 l/ha

Runner™ 240 SC
•  wysoka skuteczność przeciwko gąsienicom  

motyli owocówki oraz zwójkówki 
• szybkie działanie 
• długotrwałe działanie – nawet do 21 dni
• wysoka odporność na opady deszczu

•  wysoka odporność na rozkład przez światło 
słoneczne

•  polecany w integrowanych programach  
produkcji owoców
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