LUMIPOSA®: ÚJ ROVARÖLŐ CSÁVÁZÓSZER
A Lumiposa® röviden

A Lumiposa® használatának előnyei

A Lumiposa® szisztemikus hatású rovarölő csávázószer, mely
védi a kelő félben lévő fiatal repce növényeket a legfontosabb
kártevők széles körétől, melyek a korai fejlődési állapotban veszélyeztetik a repcét.
Azonnali védelmet nyújt a kártétel elkerülése érdekében, biztosítva a növények gyors kezdeti fejlődését, melyek így megerősödve jobb vigorral fejlődnek, erős, egészséges állomány megy
a télbe, ami a jó termés alapja.

•
•
•

A Lumiposa® egy új hatásmódú inszekticid csávázószer,
mely ciantraniliprolt tartalmaz
Kimagasló védelmet biztosít a repce legfontosabb korai
kártevői ellen
A Lumiposa® segíti a repce fejlődését a legérzékenyebb
időszakban, hogy láthatóan erőteljes állomány alakuljon ki
a jó termés érdekében

A Lumiposa® egy új hatásmódú inszekticid csávázószer,
mely ciantraniliprolt tartalmaz
Engedélyezett növény: Őszi káposztarepce
• Kimagasló védelmet biztosít a repce legfontosabb korai
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A legfontosabb kártevők elleni hatékonyság – Lumiposa®
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A Lumiposa® új megoldást biztosít a csávázásban, az őszi káposzta repce védelmében
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A Lumiposa® új megoldást biztosít a csávázásban, az őszi káposzta repce védelmében
* Delia, Psylliodes és Phyllotreta kártétele elleni hatékonyság és Athalia lárva elleni hatékonyság

Őszi káposztarepce tábla 20 nappal a vetés után

Kezeletlen

Lumiposa®

A Lumiposa® a DuPont bejegyzett márkaneve
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