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MECHANIZM DZIAŁANIA

BELOUKHA® 680 EC jest nieselektywnym herbicydem mającym zastosowanie w kontroli zachwaszczenia w sadach. Kwas nonanowy / pelargonowy ma działanie kontaktowe.  
Rozbija struktury naskórka powodując szybkie odwodnienie tkanek.

BELOUKHA® 680 EC nie ma działania systemicznego, a zatem nie powoduje niszczenia korzeni.

Ponadto, nie ma wpływu na kiełkowanie nasion w glebie, dzięki czemu zachowana jest bioróżnorodność. Charakteryzuje się brakiem właściwości toksycznych, jest 
bezpieczna dla środowiska naturalnego, kwas nonanowy nie jest uznawany za substancję trwałą ani wykazującą zdolność do bioakumulacji. Substancja ulega bardzo szybko 
biodegradacji – w ciągu dwóch dni i nie pozostawia żadnych metabolitów. Zastosowanie produktu BELOUKHA® 680 EC nie pozostawia żadnych pozostałości w glebie ani  
w uprawach/owocach, w których produkt został zaaplikowany.

Pogoda:
-    Stosować rano, na suchą roślinność

-    W warunkach gdy roślina jest pełna wigoru

-    Temperatura >15 ° C

-    Dobre nasłonecznienie

Ciecz robocza:
-    Stężenie cieczy roboczej: od 8 do 10%.

-    Napełnić zbiornik wodą do ¾ pojemności.

-    Zadbać o stale mieszanie

-    Dodać środek BELOUKHA® 680 EC w zalecanej koncentracji.

-    Utrzymać mieszanie podczas aplikacji.

Stadium rozwojowe rośliny uprawnej:
-    Stosować na odpowiednie stadium chwastów/odrostów

-    Chwasty: 

     – W stadium pomiędzy 10-15 cm,

      – Rozeta – 4 cm, 

-    Niezdrewniałe odrosty korzeniowe – 15 cm maksymalnie

Warunki oprysku:
-    Zapewnić dobre pokrycie środkiem powierzchni opryski- 

   wanej  (chwastów/odrostów)

-    Stosować dysze klasyczne, dostosować kąt do wysokości  
   oprysku by zapewnić dobre pokrycie

-    Dobrać poprawne ciśnienie robocze w zależności od  
   stosowanych do oprysku dysz

-    Prędkość jazdy podczas oprysku powinna być < 5 km/h

-    Zalecane dysze do oprysku: średniokropliste

4 ZASADY BY UZYSKAĆ ODPOWIEDNIĄ SKUTECZNOŚĆ ŚRODKA BELOUKHA® 680 EC

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
BELOUKHA® 680 EC jest produktem kontaktowym, nieselektywnym, który ma zastosowanie w programie niszczenia 
chwastów i odrostów korzeniowych w drzewach owocowych.

Zawartość: 680 g/l kwas nonanowy / kwas pelargonowy  Formulacja: EC  Zezwolenie MRiRW nr R-94/2016

Zastosowanie:

Kontrola zachwaszczenia – jabłoń, winnice    16 l/ha

Niszczenie odrostów korzeniowych – jabłoń, śliwa   12 l/ha

Niszczenie mchu na powierzchniach twardych i półprzepuszczalnych  16 l/ha

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru 
rośliny uprawnej : 1 dzień (jabłoń, śliwa, winnice).

Strefa ochronna: 10 m od zbiorników i cieków wodnych 
dla jabłoni, śliwy, winnicy. 5 m dla pozostałych 
zastosowań.

Karencja: Nie wchodzić na obszar, na którym 
zastosowano produkt, do czasu całkowitego wyschnięcia 
cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Pierwszy pochodzenia roślinnego produkt 
do kontroli zachwaszczenia i niszczenia 
odrostów korzeniowych w sadach

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

Polska Zachodnia (Przedstawiciel Techniczny)

Karolina Dziubek 784 279 261 karolina.dziubek@belchim.com

Dorota Stachurska 692 490 400 dorota.stachurska@belchim.com

Michał Bartnicki 881 031 570 michal.bartnicki@belchim.com

Nicol Kałuża 666 972 570 nicol.kaluza@belchim.com

Polska Wschodnia (Przedstawiciel Techniczny)

Tomasz Sałek 600 340 385 tomasz.salek@belchim.com

Piotr Ptasiewicz 606 746 745 piotr.ptasiewicz@belchim.com

Wojciech Woźniak 660 030 893 wojciech.wozniak@belchim.com

Iga Gasparska 692 468 641 iga.gasparska@belchim.com

Kiedy stosować produkty Belchim

00 09 10 55 59 65

69 71 74 81 8578

00 09 10 55 59 65

69 71 74 81 8578

81 92876557 6145411408-12BBCH
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W zależności od fazy rozwojowej chwastów 
i/lub wysokości odrostów korzeniowych

W zależności od fazy rozwojowej chwastów

Plantacje mateczne Plantacje produkcyjne
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Szeroko w sadach: jabłonie, grusze i śliwy

Działanie systemiczne – długi okres ochrony przed szkodnikami

Unikalna substancja aktywna – jedyna na rynku z tej grupy

Zmniejsza ryzyko powstawania odporności

Bezpieczny dla organizmów pożytecznych!

Wysoka skuteczność + Długi czas działania = Twój zysk!

Zaprzestanie  
żerowania mszyc

Ostateczny efekt działania 
po 2 – 5 dniachMszyce żerujące na liściu 

traktowanym Teppeki

Zalecany do Integrowanej Produkcji

SPOSÓB DZIAŁANIA

T1 T2

Godzina wykonywanego zabiegu 8.00 13.00

Temperatura w czasie zabiegu (˚C) 20 30

Odporny na zmywanie 

(3 godziny po zabiegu)

Odporny na 

nasłonecznienie

NOWA, JESZCZE BEZPIECZNIEJSZA FORMULACJA

NATURALNE POCHODZENIE
Milbemektyna – substancja czynna w MILBEKNOCK jest wytwarzana w procesie  

fermentacji prowadzonym przez mikroorganizmy glebowe (Streptomyces hygroscopicus).

DZIAŁANIE
Milbemektyna działa na szkodnika kontaktowo i żołądkowo.  
Uszkadza system nerwowy szkodników powodując paraliż i śmierć. 

W roślinie wykazuje działanie translaminarne.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Substancja czynna: 9,3 g/l milbemektyna

Formulacja: koncentrat do sporządzania emulsji 
wodnej

Dawka: 0,75-1,5 l/ha

Ilość zabiegów: 1 lub 2 zabiegi w sezonie

Protononimfa

Osobnik
dorosły

Deutonimfa

Jaja

Larwy

MILBEKNOCK
®

 JEST SKUTECZNY 

WE WSZYSTKICH FAZACH 

ROZWOJOWYCH PRZĘDZIORKÓW

 

DZIAŁA KONTAKTOWO I ŻOŁĄDKOWO

W ROŚLINIE DZIAŁA TRANSLAMINARNIE

HAMUJE SKŁADANIE JAJ

BARDZO DOBRA TRWAŁOŚĆ W ROŚLINIE

BRAK ODPORNOŚCI KRZYŻOWEJ Z INNYMI AKARYCYDAMI

ZALETY

UPRAWA DAWKA  ZWALCZANE SZKODNIKI KARENCJA UWAGI

Jabłoń,  Grusza 0,75 – 1,0 l/ha Przędziorek chmielowiec,  
Przędziorek owocowiec,  
Pordzewiacz jabłoniowy

14 dni Jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym

Truskawka 1,25 l/ha Przędziorek chmielowiec,  
Przędziorek owocowiec,  
Roztocz truskawkowiec

nie dotyczy Dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym
co 7 - 10 dni

Malina, porzeczka czarna, porzeczka 
czerwona, porzeczka biała, borówka 
wysoka, jeżyna, żurawina, agrest

1,25 l/ha  Przędziorek chmielowiec,  
Przędziorek owocowiec

nie dotyczy Dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym
co 7 - 10 dni

Chmiel 1,5 l/ha Przędziorek chmielowiec,  
Przędziorek owocowiec

21 dni Dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym
co 21 dni

Przędziorek chmielowiec

Przędziorek owocowiec

UPRAWY I REKOMENDOWANE DAWKI

AKARYCYD 
O POTĘŻNEJ MOCY

Rośliny w pełni chronione - zapobie-
gawczo, interwencyjnie i leczniczo

W roślinie działa systemicznie  
i translaminarnie

Rozwiązuje dwa problemy w sadach:
mączniak prawdziwy i parch jabłoni

Truskawki i ozdobne – chroni  
w polu i pod osłonami

Charakterystyka produktu :

Substancja czynna: 100 g/l tetrakonazol (związek z grupy azoli)

Formulacja: koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Dawka: 0,4-0,6 l/ha lub stężenie 0,05% (w zależności od uprawy)

Ilość zabiegów: od jednego do trzech zabiegów w sezonie 

                            (w zależności od uprawy)

ZALETY

UPRAWY I REKOMENDOWANE DAWKI
UPRAWA DAWKA ZWALCZANE CHOROBY KARENCJA UWAGI

Jabłoń 0,4 l/ha parch jabłoni jabłoń – 14 dni Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku 
czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83). 
Liczba zabiegów: 3 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni

mączniak jabłoni Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku 
czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83). 
Liczba zabiegów: 3 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Truskawka 0,6 l/ha mączniak prawdziwy 
truskawki, biała plamistość 
liści

truskawki (plantacje 
owocujące) – 7 dni

Środek stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69). 
Liczba zabiegów: 2 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Truskawka  
(plantacje mateczne)

biała plamistość liści truskawki  
(plantacje mateczne) 
– nie dotyczy

Środek stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych  
i młodych roślin (BBCH 41-49). 
Liczba zabiegów: 2 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Róża w gruncie mączniak prawdziwy róży róża, chryzantema – 
nie dotyczy Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po 

stwierdzeniu pierwszych objawów choroby. Maksymalna 
liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: od 1 
(chryzantema) do 3 zabiegów.

Róża pod osłonami czarna plamistość róży

Chryzantema pod 
osłonami

0,05% (50 ml środka 
w 100l wody

plamistość pierścieniowa

Skuteczny sposób na mączniaka i parcha

DZIAŁANIE W ROŚLINIE
Wgłębne Translaminarne Systemiczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Substancja czynna: 500 g/kg (50%) flonikamid (związek z grupy karboksamidów)
Formulacja: granule do sporządzania zawiesiny wodnej

UPRAWY I REKOMENDOWANE DAWKI
UPRAWA DAWKA ZWALCZANE SZKODNIKI KARENCJA UWAGI

Jabłoń 0,14 kg/ha mszyce żerujące na jabłoni 21 dni Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym: 3. 
Odstęp między zabiegami:  
co najmniej 21 dni.

Grusza 0,14 kg/ha mszyca jabłoniowo-zielona, 
mszyca gruszowa 

21 dni

Śliwa 0,14 kg/ha mszyca śliwowo-trzcinowa, 
mszyca śliwowo-kocankowa, 
mszyca śliwowo-chmielowa

21 dni

Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym: 2. 
Odstęp między zabiegami: co 
najmniej 21 dni.

Rośliny ozdobne:  
aster chiński,chryzantema (złocień), róża

0,14 kg/ha mszyce nie dotyczy

Tytoń 0,14 kg/ha mszyca brzoskwiniowo-ziem-
niaczana 

7 dni

Chmiel 0,18 kg/ha mszyca śliwowo-chmielowa 21 dni

WARUNKI STOSOWANIA TEPPEKI (flonikamid)

Niewrażliwy na temperatury 
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Szeroko w sadach: jabłonie, grusze i śliwy

Działanie systemiczne – długi okres ochrony przed szkodnikami

Unikalna substancja aktywna – jedyna na rynku z tej grupy

Zmniejsza ryzyko powstawania odporności

Bezpieczny dla organizmów pożytecznych!

Wysoka skuteczność + Długi czas działania = Twój zysk!

Zaprzestanie  
żerowania mszyc

Ostateczny efekt działania 
po 2 – 5 dniachMszyce żerujące na liściu 

traktowanym Teppeki

Zalecany do Integrowanej Produkcji

SPOSÓB DZIAŁANIA

T1 T2

Godzina wykonywanego zabiegu 8.00 13.00

Temperatura w czasie zabiegu (˚C) 20 30

Odporny na zmywanie 

(3 godziny po zabiegu)

Odporny na 

nasłonecznienie

NOWA, JESZCZE BEZPIECZNIEJSZA FORMULACJA
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Szeroko w sadach: jabłonie, grusze i śliwy

Działanie systemiczne – długi okres ochrony przed szkodnikami

Unikalna substancja aktywna – jedyna na rynku z tej grupy

Zmniejsza ryzyko powstawania odporności

Bezpieczny dla organizmów pożytecznych!

Wysoka skuteczność + Długi czas działania = Twój zysk!
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żerowania mszyc
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Uszkadza system nerwowy szkodników powodując paraliż i śmierć. 

W roślinie wykazuje działanie translaminarne.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Substancja czynna: 9,3 g/l milbemektyna

Formulacja: koncentrat do sporządzania emulsji 
wodnej

Dawka: 0,75-1,5 l/ha

Ilość zabiegów: 1 lub 2 zabiegi w sezonie

Protononimfa

Osobnik
dorosły

Deutonimfa

Jaja

Larwy

MILBEKNOCK
®

 JEST SKUTECZNY 

WE WSZYSTKICH FAZACH 

ROZWOJOWYCH PRZĘDZIORKÓW

 

DZIAŁA KONTAKTOWO I ŻOŁĄDKOWO

W ROŚLINIE DZIAŁA TRANSLAMINARNIE

HAMUJE SKŁADANIE JAJ

BARDZO DOBRA TRWAŁOŚĆ W ROŚLINIE

BRAK ODPORNOŚCI KRZYŻOWEJ Z INNYMI AKARYCYDAMI

ZALETY

UPRAWA DAWKA  ZWALCZANE SZKODNIKI KARENCJA UWAGI

Jabłoń,  Grusza 0,75 – 1,0 l/ha Przędziorek chmielowiec,  
Przędziorek owocowiec,  
Pordzewiacz jabłoniowy

14 dni Jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym

Truskawka 1,25 l/ha Przędziorek chmielowiec,  
Przędziorek owocowiec,  
Roztocz truskawkowiec

nie dotyczy Dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym
co 7 - 10 dni

Malina, porzeczka czarna, porzeczka 
czerwona, porzeczka biała, borówka 
wysoka, jeżyna, żurawina, agrest

1,25 l/ha  Przędziorek chmielowiec,  
Przędziorek owocowiec

nie dotyczy Dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym
co 7 - 10 dni

Chmiel 1,5 l/ha Przędziorek chmielowiec,  
Przędziorek owocowiec

21 dni Dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym
co 21 dni

Przędziorek chmielowiec

Przędziorek owocowiec

UPRAWY I REKOMENDOWANE DAWKI

AKARYCYD 
O POTĘŻNEJ MOCY

Rośliny w pełni chronione - zapobie-
gawczo, interwencyjnie i leczniczo

W roślinie działa systemicznie  
i translaminarnie

Rozwiązuje dwa problemy w sadach:
mączniak prawdziwy i parch jabłoni

Truskawki i ozdobne – chroni  
w polu i pod osłonami

Charakterystyka produktu :

Substancja czynna: 100 g/l tetrakonazol (związek z grupy azoli)

Formulacja: koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Dawka: 0,4-0,6 l/ha lub stężenie 0,05% (w zależności od uprawy)

Ilość zabiegów: od jednego do trzech zabiegów w sezonie 

                            (w zależności od uprawy)

ZALETY

UPRAWY I REKOMENDOWANE DAWKI
UPRAWA DAWKA ZWALCZANE CHOROBY KARENCJA UWAGI

Jabłoń 0,4 l/ha parch jabłoni jabłoń – 14 dni Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku 
czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83). 
Liczba zabiegów: 3 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni

mączniak jabłoni Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku 
czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83). 
Liczba zabiegów: 3 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Truskawka 0,6 l/ha mączniak prawdziwy 
truskawki, biała plamistość 
liści

truskawki (plantacje 
owocujące) – 7 dni

Środek stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69). 
Liczba zabiegów: 2 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Truskawka  
(plantacje mateczne)

biała plamistość liści truskawki  
(plantacje mateczne) 
– nie dotyczy

Środek stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych  
i młodych roślin (BBCH 41-49). 
Liczba zabiegów: 2 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Róża w gruncie mączniak prawdziwy róży róża, chryzantema – 
nie dotyczy Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po 

stwierdzeniu pierwszych objawów choroby. Maksymalna 
liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: od 1 
(chryzantema) do 3 zabiegów.

Róża pod osłonami czarna plamistość róży

Chryzantema pod 
osłonami

0,05% (50 ml środka 
w 100l wody

plamistość pierścieniowa

Skuteczny sposób na mączniaka i parcha

DZIAŁANIE W ROŚLINIE
Wgłębne Translaminarne Systemiczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Substancja czynna: 500 g/kg (50%) flonikamid (związek z grupy karboksamidów)
Formulacja: granule do sporządzania zawiesiny wodnej

UPRAWY I REKOMENDOWANE DAWKI
UPRAWA DAWKA ZWALCZANE SZKODNIKI KARENCJA UWAGI

Jabłoń 0,14 kg/ha mszyce żerujące na jabłoni 21 dni Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym: 3. 
Odstęp między zabiegami:  
co najmniej 21 dni.

Grusza 0,14 kg/ha mszyca jabłoniowo-zielona, 
mszyca gruszowa 

21 dni

Śliwa 0,14 kg/ha mszyca śliwowo-trzcinowa, 
mszyca śliwowo-kocankowa, 
mszyca śliwowo-chmielowa

21 dni

Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym: 2. 
Odstęp między zabiegami: co 
najmniej 21 dni.

Rośliny ozdobne:  
aster chiński,chryzantema (złocień), róża

0,14 kg/ha mszyce nie dotyczy

Tytoń 0,14 kg/ha mszyca brzoskwiniowo-ziem-
niaczana 

7 dni

Chmiel 0,18 kg/ha mszyca śliwowo-chmielowa 21 dni

WARUNKI STOSOWANIA TEPPEKI (flonikamid)

Niewrażliwy na temperatury 
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MECHANIZM DZIAŁANIA

BELOUKHA® 680 EC jest nieselektywnym herbicydem mającym zastosowanie w kontroli zachwaszczenia w sadach. Kwas nonanowy / pelargonowy ma działanie kontaktowe.  
Rozbija struktury naskórka powodując szybkie odwodnienie tkanek.

BELOUKHA® 680 EC nie ma działania systemicznego, a zatem nie powoduje niszczenia korzeni.

Ponadto, nie ma wpływu na kiełkowanie nasion w glebie, dzięki czemu zachowana jest bioróżnorodność. Charakteryzuje się brakiem właściwości toksycznych, jest 
bezpieczna dla środowiska naturalnego, kwas nonanowy nie jest uznawany za substancję trwałą ani wykazującą zdolność do bioakumulacji. Substancja ulega bardzo szybko 
biodegradacji – w ciągu dwóch dni i nie pozostawia żadnych metabolitów. Zastosowanie produktu BELOUKHA® 680 EC nie pozostawia żadnych pozostałości w glebie ani  
w uprawach/owocach, w których produkt został zaaplikowany.

Pogoda:
-    Stosować rano, na suchą roślinność

-    W warunkach gdy roślina jest pełna wigoru

-    Temperatura >15 ° C

-    Dobre nasłonecznienie

Ciecz robocza:
-    Stężenie cieczy roboczej: od 8 do 10%.

-    Napełnić zbiornik wodą do ¾ pojemności.

-    Zadbać o stale mieszanie

-    Dodać środek BELOUKHA® 680 EC w zalecanej koncentracji.

-    Utrzymać mieszanie podczas aplikacji.

Stadium rozwojowe rośliny uprawnej:
-    Stosować na odpowiednie stadium chwastów/odrostów

-    Chwasty: 

     – W stadium pomiędzy 10-15 cm,

      – Rozeta – 4 cm, 

-    Niezdrewniałe odrosty korzeniowe – 15 cm maksymalnie

Warunki oprysku:
-    Zapewnić dobre pokrycie środkiem powierzchni opryski- 

   wanej  (chwastów/odrostów)

-    Stosować dysze klasyczne, dostosować kąt do wysokości  
   oprysku by zapewnić dobre pokrycie

-    Dobrać poprawne ciśnienie robocze w zależności od  
   stosowanych do oprysku dysz

-    Prędkość jazdy podczas oprysku powinna być < 5 km/h

-    Zalecane dysze do oprysku: średniokropliste

4 ZASADY BY UZYSKAĆ ODPOWIEDNIĄ SKUTECZNOŚĆ ŚRODKA BELOUKHA® 680 EC

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
BELOUKHA® 680 EC jest produktem kontaktowym, nieselektywnym, który ma zastosowanie w programie niszczenia 
chwastów i odrostów korzeniowych w drzewach owocowych.

Zawartość: 680 g/l kwas nonanowy / kwas pelargonowy  Formulacja: EC  Zezwolenie MRiRW nr R-94/2016

Zastosowanie:

Kontrola zachwaszczenia – jabłoń, winnice    16 l/ha

Niszczenie odrostów korzeniowych – jabłoń, śliwa   12 l/ha

Niszczenie mchu na powierzchniach twardych i półprzepuszczalnych  16 l/ha

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru 
rośliny uprawnej : 1 dzień (jabłoń, śliwa, winnice).

Strefa ochronna: 10 m od zbiorników i cieków wodnych 
dla jabłoni, śliwy, winnicy. 5 m dla pozostałych 
zastosowań.

Karencja: Nie wchodzić na obszar, na którym 
zastosowano produkt, do czasu całkowitego wyschnięcia 
cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Pierwszy pochodzenia roślinnego produkt 
do kontroli zachwaszczenia i niszczenia 
odrostów korzeniowych w sadach

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

Polska Zachodnia (Przedstawiciel Techniczny)

Karolina Dziubek 784 279 261 karolina.dziubek@belchim.com

Dorota Stachurska 692 490 400 dorota.stachurska@belchim.com

Michał Bartnicki 881 031 570 michal.bartnicki@belchim.com

Nicol Kałuża 666 972 570 nicol.kaluza@belchim.com

Polska Wschodnia (Przedstawiciel Techniczny)

Tomasz Sałek 600 340 385 tomasz.salek@belchim.com

Piotr Ptasiewicz 606 746 745 piotr.ptasiewicz@belchim.com

Wojciech Woźniak 660 030 893 wojciech.wozniak@belchim.com

Iga Gasparska 692 468 641 iga.gasparska@belchim.com

Kiedy stosować produkty Belchim

00 09 10 55 59 65

69 71 74 81 8578

00 09 10 55 59 65

69 71 74 81 8578

81 92876557 6145411408-12BBCH

Skontaktuj się z naszymi doradcami

Piotr
Ptasiewicz

Tomasz
Sałek

Michał
Bartnicki

Dorota
Stachurska

Wojciech Woźniak 

Iga Gasparska

Karolina
Dziubek

Nicol
Kałuża

www.belchim.pl

W zależności od fazy rozwojowej chwastów 
i/lub wysokości odrostów korzeniowych

W zależności od fazy rozwojowej chwastów

Plantacje mateczne Plantacje produkcyjne
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