
Mistrz w ochronie  
liści, łodyg i bulw 
ziemniaka

Dystrybutor:

• zawiera niepowtarzalną substancję czynną: amisulbrom 200 g/l  o działaniu:

powierzchniowym
• najskuteczniej ogranicza rozwój zarodników na powierzchni liści 

i łodyg, ograniczając kolejne źródło infekcji, np. bulw

translaminarnym
• przenika do wnętrza tkanek rośliny i długo je zabezpiecza  

przed rozwojem pasożytniczego grzyba

• to wysokoskoncentrowany produkt, którego dawka na 1 hektar wynosi 0,5 l

• to świadomy wybór w skutecznej profilaktyce w okresie najwyższej presji 
zarazy ziemniaczanej w warunkach wysokiej wilgotności powietrza

• to unikatowy fungicyd w zabezpieczeniu liści, łodyg, a szczególnie w ochronie 
bulw ziemniaka przed zarazą ziemniaka (4,5 pkt w skali 5-punktowej)

PRODUCENT:

Genkotsu®



Genkotsu jest bezpieczny dla rośliny, gdyż  wnikanie 
i  stabilizacja substancji czynnej amisulbromu w roślinie 
nie stwarza ryzyka poparzeń brzegów liści. Taka sytu-
acja zdarza się przy zbyt częstym stosowaniu kumulują-
cych się substancji układowych w obrębach liści.

Nowa substancja aktywna - amisulbrom - zmniejsza ry-

zyko uodpornień patogenu na preparat Genkotsu. 

Genkotsu to długa i perspektywiczna ochrona - rejestra-
cja preparatu do końca 2026 roku.   

Można go stosować  sześć razy  w całym okresie wege-
tacyjnym, w terminie od pierwszych pędów bocznych 
BBCH 21 do fazy początku żółknięcia liści BBCH 91.

Mieszanina Genkotsu z preparatem Amistar 250 SC lub 
Dobromir Top 250 SC w pierwszych zabiegach dodatkowo 
zabezpiecza rośliny ziemniaka przed alternariozą:

Genkotsu 0,3 l/ha  
+ Amistar 250 SC lub Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha  

+ Applico 0,15 l/ha

Preparat Genkotsu doskonale wbudowuje się w  specja-
listyczne programy ochrony ziemniaka w naprzemien-
nym stosowaniu z preparatami zawierającymi substan-
cje czynne o działaniu systemicznym.

Genkotsu to bezpieczeństwo dla konsumenta, które 
związane jest krótką karencją 7 dni (liczba dni od zasto-
sowania preparatu do zbioru – bezpiecznego spożycia).

DLACZEGO Genkotsu®
 ?

zakrywanie
międzyrzędzi

formowanie
stolonów - 

tuberyzacja
kwitnienie dojrzewanie

0,5 l/ha (max. 6 zabiegów)

Electis CX 
0,45 kg/ha (max. 6 zabiegów)

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 na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dystrybutor: Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

tel. +48 56 688 48 00 

 www.ampol-merol.pl


