
DZIAŁANIE SYSTEMICZNEDZIAŁANIE KONTAKTOWE     

DECIS® MEGA KESTREL®

TECHNOLOGIA INSEKTYCYDOWA

TECHNOLOGIĘ D-ACT MOŻNA STOSOWAĆ W RZEPAKU ORAZ INNYCH UPRAWACH.



Szkodniki zajmują ważne miejsce wśród czynników wpływających 
na poziom plonowania rzepaku. Uprawa tej rośliny jest praktycznie niemożliwa 
bez zastosowania insektycydów. Z tego powodu rzepak wymaga ciągłej lustracji 
oraz precyzji w doborze odpowiednich pestycydów.

Chociaż liczba dostępnych substancji aktywnych została znacznie ograniczona, 
nadal dysponujemy środkami z różnych grup chemicznych i o różnym mechanizmie 
działania. Dobór odpowiedniej jakości produktu ze skuteczną substancją aktywną 
to strategiczna decyzja.

Nowym rozwiązaniem jest D-ACT,  
który składa się z Decis® Mega i Kestrel®1.

Technologia oferuje:

 szybkie, kontaktowe działanie na szkodniki,

 długotrwałą ochronę systemiczną,

 efektywną ochronę rzepaku,

  elastyczność w łączeniu komponentów 
w zależności od szkodników 
i warunków pogodowych.

Nowa technologia ochrony rzepaku

Technologia D-ACT jest dostępna 
w opakowaniach dostosowanych dla 
większych i mniejszych powierzchni upraw. 
Oprócz rzepaku można ją stosować również 
w ochronie przed szkodnikami ziemniaków 
i jabłoni.

Dostępne opakowania 
paku D-ACT:

 Kestrel 0,5 l + Decis Mega 0,25 l

  Kestrel 2 x 1 l + Decis Mega 1 l

®1 - zarejestrowany znak towarowy firmy Nufarm Polska.



DECIS® MEGA KESTREL®

Zalecenia stosowania D-ACT w rzepaku

Zalecenia stosowania D-ACT w ziemniaku

Terminy, mieszanki i dawki preparatów należy zawsze dostosować do czasu i natężenia występowania 
szkodników oraz aktualnych warunków pogodowych. 



INSEKTYCYD 

RODZAJ PREPARATU

Insektycyd w formie koncentratu do 
sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony 
do zwalczania szkodników gryzących 
i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, 
sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.

SKŁAD

deltametryna 50 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA

kontaktowo i żołądkowo

ZWALCZANE SZKODNIKI I DAWKI

rzepak ozimy
gnatarz rzepakowiec, chowacz brukwiaczek
maksymalna dawka dla jednorazowego
zastosowania: 0,15 l/ha

rzepak ozimy i jary
pchełki ziemne, pchełka rzepakowa,
szkodniki łuszczynowe (pryszczarek
kapustnik, chowacz podobnik),
mszyca kapuściana
maksymalna dawka dla jednorazowego
zastosowania: 0,15 l/ha
słodyszek rzepakowy oraz zwalczanie 
chowacza czterozębnego
maksymalna dawka dla jednorazowego
zastosowania: 0,1 l/ha

ziemniak
stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
zalecana dawka 0,1–0,15 l/ha
termin: zabieg wykonać po 
wystąpieniu szkodnika

MAKSYMALNA LICZBA ZABIEGÓW 
W SEZONIE WEGETACYJNYM

rzepak – 3
ziemniak – 2

Decis Mega
Dobrze znany i sprawdzony środek 
owadobójczy z grupy pyretroidów.

Preparat ma szybkie działanie „uderzeniowe”, 
skutecznie redukuje populacje szkodników 
gryzących i kłująco-ssących, oddziałując 
na układ nerwowy insektów. 
 
Skutkiem jest natychmiastowe zaniechanie 
żerownania. Decis Mega działa na szkodniki 
kontaktowo i żołądkowo. Z kolei na roślinie 
wykazuje działanie powierzchniowe. Z tego 
względu bardzo ważna jest precyzja wykonania 
zabiegu, dokładne pokrycie roślin w czasie 
oprysku.

Po Decis Mega warto sięgnąć jesienią 
lub wczesną wiosną, ponieważ produkt 
dobrze działa w niskich temperaturach (poniżej 
20OC), kiedy jest zbyt zimno na pełne działanie 
substancji systemicznych. W cieplejszych 
okresach zabiegi warto więc wykonywać 
późnym wieczorem.

Jeden cel

DECIS® MEGA KESTREL®

W oparciu o wyniki doświadczeń polowych 
Bayer Technologia D-ACT rekomendowana 
jest do wiosennej ochrony rzepaku 
i ziemniaków.



                            INSEKTYCYD

RODZAJ PREPARATU

Insektycyd w formie koncentratu 
rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym 

SKŁAD

acetamipryd 200 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA

powierzchniowo, wgłębnie i układowo

ZWALCZANE SZKODNIKI I DAWKI

rzepak ozimy

chowacz brukwiaczek, chowacz 
czterozębny, chowacz podobnik, 
pryszczarek kapustnik
zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,15–0,3 l/ha
słodyszek rzepakowy
zalecana dawka: 0,18–0,3 l/ha

rzepak jary
chowacz czterozębny 
zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,15–0,3 l/ha
słodyszek rzepakowy
zalecana dawka: 0,18–0,3 l/ha
chowacz podobnik, pryszczarek 
kapustnik
zalecana dawka: 0,2–0,3 l/ha

ziemniak
stonka ziemniaczana (larwy 
i chrząszcze)
zalecana dawka 0,12–0,18 l/ha 
termin: w momencie składania jaj 
i masowego wylęgu larw (BBCH 12–79)

MAKSYMALNA LICZBA ZABIEGÓW 
W SEZONIE WEGETACYJNYM:

rzepak – 2
ziemniak – 1

Kestrel
Systemiczny środek owadobójczy, oparty 
o substancję aktywną acetamipryd.

Kestrel działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo, 
co umożliwia stosowanie środka przeciwko stadiom 
szkodników żerujących wewnątrz i na zewnątrz 
łodyg, pędów i liści. Wewnątrz rośliny preparat 
utrzymuje aktywność dłużej niż na powierzchni.

Z kolei działanie na owady (kontaktowe i żołądkowe) 
trwa około 10 dni, w zależności od gatunku i fazy 
rozwojowej szkodnika.

Kestrel jest odporny na parowanie 
i zmywanie przez deszcz oraz charakteryzuje się 
bardzo niską toksycznością dla pszczoły miodnej, co 
pozwala na przeprowadzanie zabiegów chemicznych 
nawet podczas kwitnienia rzepaku, po oblocie 
pszczół, w godzinach wieczornych, zawsze zgodnie 
z etykietą.

DECIS® MEGA KESTREL®

Budowanie własnej strategii ochrony przed 
insektami wymaga uwzględnienia: substancji 
z różnych grup chemicznych i o różnym 
mechanizmie działania, warunków pogodowych, 
bezpieczeństwa owadów zapylających 
oraz specyfiki danego szkodnika. 

Dwa poziomy 
działania



Profesjonalne doradztwo
Skontaktuj się z Doradcą Techniczno-Handlowym 

+48 600 294 400
 

Sprawdź na:

www.agro.bayer.com.pl

  Bayer Crop Science Polska

  Bayer Crop Science Polska

Bayer Sp. z o.o., tel. 22 572 36 12
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

www.agro.bayer.com.pl

Decis® Mega, Kestrel® – ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty 
wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach 
oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.


