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ŚRODEK OWADOBÓJCZY

Inazuma 130 WG to:
Błyskawiczne i długotrwałe działanie dzięki połączeniu 2 substancji czynnych.

Lambda-cyhalotryna błyskawicznie uśmierca szkodniki obecne na roślinie. 

Acetampiryd działa przez długi czas, zwalczając szkodniki nalatujące na plantację 

już po wykonaniu zabiegu. Najwyższa skuteczność dzięki formulacji WG.

Najszerszy na rynku zakres zwalczanych szkodników w rzepaku ozimym.

Dwutorowy mechanizm działania na szkodniki – kontaktowy i żołądkowy.

Wielokierunkowy sposób działania na roślinie – powierzchniowy, wgłębny 

i systemiczny.

Działanie translaminarne.

Niezawodność w każdych warunkach pogodowych. Skuteczne działanie 

w szerokim zakresie temperatur (już od 5°C) sprawia, że produkt doskonale 

nadaje się do zabiegów wczesnowiosennych. 

Odporność na zmywanie przez deszcz, w przeciwieństwie do preparatów 

opartych na łatwo zmywalnych pyretroidach.

Korzystna klasyfikacja eko- i toksykologiczna.

Dostępne opakowania: 0,25 kg, 1 kg, 5 kg.
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ARKADIUSZ BUJALSKI
tel.: 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

MONIKA KRZYWAK
tel.: 511 409 646
monika.krzywak@sumiagro.pl

MARIOLA REDZIMSKA
tel.: 512 379 871
mariola.redzimska@sumiagro.pl 

PIOTR SOCHACKI
tel.: 509 476 220
piotr.sochacki@sumiagro.pl

RAFAŁ CHORĄŻY
tel.: 505 319 505
rafal.chorazy@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI
tel.: 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK
tel.: 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK
tel.: 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

JACEK PREUSS
tel.: 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel.: 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA
tel.: 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

JERZY KŁOS
tel.: 501 281 662
jerzy.klos@sumiagro.pl 

JUSTYNA WASIAK
tel.: 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl

Nasi przedstawiciele i doradcy

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

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 rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



Najlepsza ochrona rzepaku przed szkodnikami już od początku wiosennej 
wegetacji
Inazuma 130 WG ma szereg wyjątkowych cech, które sprawiają, że środek ten znakomicie sprawdza się 
we wczesnowiosennych zabiegach przeciwko szkodnikom łodygowym w rzepaku ozimym.

Broń na największych wrogów rzepaku
Chowacze łodygowe (chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny) są jednymi z  najgroźniejszych 
szkodników dla upraw rzepaku, ponieważ ich żerowanie uszkadza roślinę, uniemożliwia jej dalszy wzrost 
i naraża na działanie groźnych chorób. Chowacze mogą żerować na rzepaku już przy temperaturze gleby 
oscylującej w  granicach 5–7°C, a w takich warunkach część dostępnych na rynku insektycydów jest 
nieskuteczna.

Inazuma 130 WG
na WIOSENNE szkodniki rzepaku

Inazuma 130 WG 
skutecznie zwalcza szkodniki łodygowe

W celu skutecznej ochrony rzepaku przed szkodnikami, zgodnej z założeniami 
zrównoważonego rolnictwa, firma Sumi Agro Poland poleca zestaw dobrych 
praktyk dla producentów rzepaku.
Kompleksowa ochrona rzepaku przez cały sezon wegetacyjny powinna uwzględniać trzy kluczowe 
aspekty. Po pierwsze, właściwy i systematycznie prowadzony monitoring plantacji. Po drugie, zapewnienie 
bezpieczeństwa pszczołom oraz innym pożytecznym owadom zapylającym. Po trzecie, rotację produktów 
i dobór odpowiedniej substancji czynnej do występującego zagrożenia. Jedynie połączenie tych trzech 
czynników pozwoli skutecznie zwalczać najgroźniejsze szkodniki rzepaku i przełoży się na wysokość oraz 
opłacalność produkcji.

KUP I ZWALCZAJ!
 ཟ  BEZ mieszania
 ཟ  BEZ ryzyka
 ཟ  BEZ ekstra kosztów

Lambda-cyhalotryna 
+ Acetampiryd

GOTOWA MIESZANINA! 
WYBIERZ SPRAWDZONE 

ROZWIĄZANIE W SUPERCENIE!

Wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników łodygowych potwierdzona 
wieloletnimi badaniami
Inazuma 130 WG doskonale sprawdza się w zabiegach w rzepaku ozimym przeciwko chowaczowi 
brukwiaczkowi i chowaczowi czterozębnemu.

Uśrednione wyniki doświadczeń rejestracyjnych – 6 doświadczeń, 2 sezony badawcze (doświadczenia prowadzone w jednostkach upoważnionych zgodnie 
z metodykami EPPO).

Pełna gotowość na zwalczanie zagrożenia

Gotowa mieszanina 2 substancji czynnych w nowoczesnej i wygodnej formulacji granulatu, jaką 
jest Inazuma 130 WG, powoduje natychmiastową śmierć szkodników i zapewnia długotrwałą ochronę 
plantacji. Nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. 

ŚRODEK OWADOBÓJCZY

Również do stosowania 
jesienią w rzepaku ozimym 
i pszenicy ozimej!

Skuteczność zwalczania [%] – chowacz brukwiaczek Skuteczność zwalczania [%] – chowacz czterozębny

Inazuma 130 WG 
0,2 kg/ha

Standard 
0,5 l/ha

95

93

91

89

87

85
Inazuma 130 WG 

0,2 kg/ha
Standard 
0,5 l/ha

95

93

91

89

87

85

Ochrona rzepaku przez cały sezon wegetacyjny. 

Zwalczanie najgroźniejszych gatunków szkodników występujących w rzepaku.

Wysoki plon dzięki bezpieczeństwu pszczół i owadów pożytecznych.

Optymalny koszt ochrony plantacji.

Skuteczna i opłacalna ochrona rzepaku dzięki zastosowaniu preparatu Inazuma 130 WG w okresie przed 
kwitnieniem (na szkodniki łodygowe) oraz insektycydu Mospilan 20 SP (na słodyszka i szkodniki łuszczynowe) 
w czasie kwitnienia i po kwitnieniu.

0,12 kg/ha0,2 kg/ha

PRZED KWITNIENIEM

CHROŃ 
POŻYTECZNIE

KWITNIENIE I PO KWITNIENIUDAWKOWANIE: 0,16–0,20 kg/ha DAWKOWANIE: 0,16–0,20 kg/ha

Zwalczane szkodniki: chowacz brukwiaczek, 
chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy

Zwalczane szkodniki: chowacz podobnik, 
pryszczarek kapustnik

pączkowanie kwitnienie dojrzewanieformowanie łodygi

CHROŃ POŻYTECZNIE
Dobre praktyki wiosennej ochrony insektycydowej 
rzepaku ozimego

Inazuma 130 WG działa już od 5°C, co pozwala na bardzo wczesną reakcję, zanim jeszcze szkodniki 
zdążą wyrządzić szkody w uprawie. Ta cecha, w połączeniu z natychmiastowym działaniem na 

szkodnika (efekt knock down), pozwala na błyskawiczne zwalczanie agrofagów.

Błyskawiczne działanie na najgroźniejsze szkodniki występujące w rzepaku 
i skuteczność podczas nalotów mieszanych!
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