
ROZDAJEMY HEKTARY!
PROMOCJA, KTÓREJ NIE ZDOŁASZ SIĘ OPRZEĆ!

MEGAHIT

* Lider rynku insektycydów w Polsce wg badań Kleffmann 2016, 2017 i 2018.

Insektycyd 
nr 1 na rynku* 

Wybór tysięcy
rolników i sadowników

Jedyny 
oryginalny!

TYLKO W DOBRYCH PUNKTACH HANDLOWYCH OD 1.02.2021 DO 30.08.2021 R. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
Szczegóły i regulamin promocji na stronie www.mospilan.pl 

KUP I ZYSKAJ GRATIS:

 + 80 g w opakowaniu 600 g
 + 20 g w opakowaniu 200 g

BEZ DODATKOWYCH FORMALNOŚCI!

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.

Mospilan 20 SP
Oryginał jest tylko jeden!

JESZCZE WYŻSZA
SKUTECZNOŚĆ

Z NOWĄ DAWKĄ
0,12 kg/ha

Martwa natura*
Oryginał jest tylko jeden 

ArkadiuszArkadiusz
BujalskiBujalski JacekJacek

PreussPreuss
MariolaMariola

RedzimskaRedzimska

Rafał Rafał 
ChorążyChorąży

Monika Monika 
KrzywakKrzywak

DominikDominik
ŁukowiakŁukowiak

RadosławRadosław
ZarychtaZarychta

SławomirSławomir
StankiewiczStankiewicz

Justyna Justyna 
WasiakWasiak

ArturArtur
KulikowskiKulikowski JerzyJerzy

KłosKłos

MariuszMariusz
StaniekStaniek

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 

GRZEGORZ KUPISZ
tel.: 509 476 220
grzegorz.kupisz@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

Grzegorz Grzegorz 
KupiszKupisz

* Przy realizacji tej reklamy nie ucierpiały żadne uprawy oraz owady zapylające.



Szkody w uprawie ziemniaka powodowane są głównie przez stonkę ziemniaczaną – zarówno przez larwy, 
jak i owady dorosłe, które zjadają zielone części rośliny, pozostawiając jedynie łodygi i ogonki liściowe. Ten 
typ żerowania nazywamy gołożerem. Główne niebezpieczeństwo stonki jako szkodnika ziemniaków polega 
na jej wielkiej płodności i żarłoczności. Intensywne żerowanie tego gatunku wpływa negatywnie nie tylko 
na wielkość plonu, ale również na jego jakość. Najdotkliwsze szkody powstają wówczas, gdy większość 
znajdujących się na roślinach larw jest w fazie L4. Larwy L4 zjadają ok. 75% pokarmu pochłanianego przez 
wszystkie stadia. Zwalczanie stonki należy zatem przeprowadzać, zanim dojdzie do masowego pojawu larw 
w stadium L4.

MOSPILAN 20 SP
to szybki, skuteczny i bezpieczny sposób na stonkę ziemniaczaną!

Oryginalny – zawiera jedyny oryginalny japoński acetamipryd 
w sprawdzonej formulacji SP.

Szybki – działa natychmiast po zastosowaniu, szybko przemieszcza się 
w sokach roślinnych, co sprawia, że wszystkie części zielone roślin są 
doskonale chronione.

Skuteczny – zwalcza wszystkie stadia larwalne oraz osobniki dorosłe 
stonki ziemniaczanej niezależnie od temperatury.

Długotrwały efekt działania – zapewnia ochronę przez cały okres 
nalotów chrząszczy stonki na plantacje.

Bezpieczny – posiada najlepszy profil bezpieczeństwa dla owadów 
zapylających, w porównaniu z innymi insektycydami.

Zalecenia stosowania
Substancja czynna: acetamipryd. Termin stosowania: zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego 
wylęgu larw. Dawka: 0,12 kg/ha. Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokro-
pliste. Okres karencji: 3 dni.

Mospilan 20 SP – efektywne działanie

*  Badania przeprowadzone przez IOR BIP w Poznaniu 
potwierdzają 100% skuteczności Mospilanu 20 SP 
w zwalczaniu stonki ziemniaczanej.Acetamipryd Lambda-
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Zakres śmiertelności szkodników po zastosowaniu 
wybranej substancji czynnej* [%] 

Produkt dostępny w opakowaniach:
20 g, 40 g, 80 g, 125 g, 200+20 g, 600+80 g

Czy wiesz, że...
Mospilan 20 SP doskonale zwalcza 
stonkę ziemniaczaną.
Acetamipryd w formulacji SP to 100% 
skuteczności w zwalczaniu larw stonki 
ziemniaczanej w stadium od L1 do L4 
oraz chrząszczy.

100% 
skuteczności

PRZECIWKO INWAZJI 
NA ZIEMNIAKU ORYGINAŁ JEST TYLKO JEDEN

Mospilan 20 SP to jedyny oryginalny acetampiryd w formulacji SP na rynku, 
którego wyróżnikiem jest niebieski kolor cieczy roboczej. Również jako 
jedyny insektycyd dostępny jest w formie woreczków wodnorozpuszczalnych. 
Zapobiegają one pyleniu środka podczas przygotowywania cieczy roboczej, 
zwiększając bezpieczeństwo pracy i wygodę aplikacji.

Długie i skuteczne działanie produktu

Mechanizm  (long action+; po pol.: długie działanie+) zapewnia wysoką skuteczność zwalczania szkodników 
dzięki wydłużonemu okresowi ich kontaktu z produktem. Polega on na paraliżowaniu układu nerwowego 
agrofagów, co prowadzi do zaprzestania żerowania, a w konsekwencji do ich śmierci. 

Bezpośrednio po użyciu preparatu Mospilan 20 SP szkodniki przestają żerować, ich śmierć następuje 
natomiast po kilku godzinach. Dlatego skuteczność Mospilanu 20 SP należy oceniać po pewnym czasie od 
zastosowania. Badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu potwierdzają długotrwały 
i skuteczny mechanizm  Mospilanu 20 SP.

Mechanizm knock down 
Coraz częściej obserwuje się podwyższenie odporności szkodników na mechanizm knock down. Dotyczy 
to głównie pyretroidów. W efekcie, zamiast ginąć, odporne osobniki po krótkim czasie mijającego paraliżu 
nadal żerują.

Mechanizm slow down, inaczej long action+
Działanie Mospilanu 20 SP jest oparte na mechanizmie slow down, inaczej  (long action+). Intoksykacja 
trwa dłużej, ale prowadzi do całkowitego zaprzestania żerowania i śmierci szkodnika.

ORYGINAŁ JEST TYLKO JEDEN

Jedyny oryginalny, jedyny niebieski!

DAWKOWANIE ŚRODKA

NA SZKODNIKA – działa 
kontaktowo oraz żołądkowo

W ROŚLINIE – działa powierzchniowo, 
wgłębnie oraz systemicznie

Dawka: 0,12 kg/ha

Mospilan 20 SP
Oryginał jest tylko jeden!

Mospilan 20 SP
Oryginał jest tylko jeden!


