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   INSODEX 480 EC

Obsahuje chlorpyrifos, známu a osvedčenú 
látku zo skupiny organofosfátov. Vyznačuje 
sa mimoriadnou efektivitou účinku pri ničení 
mnohých škodcov. Správne aplikovaný Insodex 
480 EC ničí hmyz vyskytujúci sa na repkových 
poliach vo všetkých jeho vývojových štádiách.

ÚČINOK
Na rastline pôsobí povrchovo i hĺbkovo. Škod-
cov eliminuje kontaktným, fumigačným a pože-
rovým účinkom. Najlepšiu efektivitu garantuje 
aplikácia prípravku Insodex 480 EC pri teplote 
nad 15 ° C.

V závislosti na pestovaní a termíne ošetrenia 
môžeme očakávať efektívnu elimináciu škod-
cov po dobu 2-3 týždňov od aplikácie.

EFEKTIVITA
Účinná látka chlorpyrifos obsiahnutá v príprav-
ku INSODEX ničí širokú škálu škodcov ako sú: 
skočky, blyskáčik repkový, krytonos repkový, 
krytonos štvorzubý, kohútiky, vošky, molička 
kapustová.

INSODEX 480 EC
A JE PO PROBLÉME...

ZDRAVÁ REPKA BEZ ŠKODCU = NAVÝŠENIE VÝNOSU

Mimoriadne efektívne ničenie škodcov, nevyhnutný 
nástroj v technológii pestovania repky.
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Ekonomické prahy škodlivosti u vybraných  
najnebezpečnejších škodcov repky

ŠKODCA OBDOBIE VÝSKYTU PRAH  
ŠKODLIVOSTI

Skočky Po vyklíčení  
(BBCH 10-15) 1 chrobák na 1 bm riadku

Skočka repková september - október  
(BBCH 12-19) 3 chrobáci na 1 bm riadku

Molička kapustová september - október 
(BBCH 12-19) 1 húsenica na rastline

Krytonos kapustový september - október 
(BBCH 12-19)

2-3 chrobáci v žltej nádobe 
za 3 dni

Piliarka repková september - október 
(BBCH 12-19) 1 húsenica na rastline

Plodomor kapustový september - október 
(BBCH 12-19) Nedostupné

Kvetárka kapustová september - november 
(BBCH 12-19)

1 kvetárka v žltej nádobe 
za 3 dni

Krytonos repkový od začiatku do konca 
marca (BBCH 20-19)

10 chrobákov v žltej nádobe 
za 3 dni alebo 2-4 chrobáky 
na 25 rastlinách

Krytonos štvorzubý prelom marca a apríla  
(BBCH 25-39)

20 chrobákov v žltej nádobe 
alebo 6 chrobákov na 25 
rastlinách

Krytonos šešulový prelom apríla a mája    
(BBCH 60-69) 4 chrobáky na 25 rastlinách

Blyskáčik repkový

prilbovito kryté kvety 
(BBCH 50-52) 1 chrobák na rastline

jednotlivé kvety  
(BBCH 53-59) 3-5 chrobákov na rastline

Byľomor kelový
od začiatku opadávania 
kvetných lupeňov  
(BBCH 65-69)

1 dospelý hmyz na 4 rastliny

INSODEX 480 EC
PROFIL PRODUKTU PODĽA 
REGISTRAČNÉHO ŠTÍTKU

Typ prípravku Insekticíd s kontaktným, požerovým a 
inhalačným účinkovaním proti škodcom v 
repke ozimnej

Účinná látka Chlorpyrifos (zlúčenina zo skupiny 
organofosfátov 480 g/l) (44,4%hm)

Formulácia EC - koncentrát pre prípravu vodnej 
emulzie

Plodina Repka ozimná

Účel použitia Krytonos repkový, blyskáčik repkový

Odporúčaná dávka 0,6 l / ha

Ochranná doba 70 dní

Termín aplikácie Krytonos repkový: Porasty repky ozimnej 
ošetrujte na začiatku náletu chrobákov do 
porastu, t.j. pri zistení 6 imág za 3 dni v 
Mörickeho miskách. 

Blyskáčik repkový: Aplikujte 7-10 dní po 
prvých náletoch škodcov vo vývojovej 
fáze repky BBCH 51-53  
(zelený púčik - vyvinuté kvetné puky nad 
mladšími listami).

Odporúčané množstvo vody 150-400 l/ha

Odporúčané postrekovače Na stredne veľké kvapky

Pridaním adjuvantu Adjuvinn zvýšite 
efektivitu ošetrenie insekticídom 
Insodex 480 EC

NEZABUDNITE! Pri používaní prípravkov 
na ochranu rastlín zachovajte bezpečnosť. 
Pred každým použitím si prečítajte infor-
mácie na etikete a informácie o produk-
te. Venujte pozornosť vetám označujúcim 
špecifickú rizikovosť a zaistite bezpeč-
nostné opatrenia uvedené na štítku.

Stratégia sekvenčnej aplikácie insekticí-
dov - ochrana proti rezistencii
Pri ničení škodcov je vhodné aplikovať strieda-
vo účinné látky z rôznych chemických skupín a 
s rôznymi mechanizmami účinku  tak, aby ne-
došlo k vzniku rezistencie. Venujte pozornosť 
tomu, aké účinné látky sa pri pestovaní použí-
vali v predchádzajúcich rokoch a vezmite to do 
úvahy pri plánovaní ochranného ošetrenia. 

DÔLEŽITÉ: všetky prípravky používať v dáv-
kach podľa registrácie. Každé zníženie dáv-
ky vedie k riziku slabšej efektivity a generuje 
vznik rezistencie.

O ošetrení rozhodnite vždy na základe 
monitorovania náletov škodcov
Pozorovať nálety a stanoviť početnosť škod-
cov (tzv. Prahy škodlivosti) je základom pri 
rozhodovaní o ošetrení. Správne zvolený ter-
mín ošetrenia je kľúčovým prvkom pre plnú  
účinnosť insekticídu Insodex 480 EC.

Krytonos kapustový
Molička kapustová
Skočka repková
Kvetárka kapustová
Piliarka repková
Plodomor kapustový

Krytonos repkový Blyskáčik repkový

Krytonos štvorzubý Krytonos šešulový

Byľomor kelový


