Selektywnie działa na mszyce

• Korzyści dziś i jutro
a | Teppeki dziś
Teppeki nie zabija owadów pożytecznych, które są również naturalnymi wrogami mszyc. Przy jednoczesnej wysokiej skuteczności

Mszycom wstęp wzbroniony

w zwalczaniu mszyc, Teppeki jest perfekcyjnym elementem znajdującym zastosowanie w Integrowanej Ochronie Roślin.
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Aphidius rhopalosiphi (Mszycarz)
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b | Teppeki w przyszłości
Teppeki posiada doskonały profil środowiskowy. Ze względu na niską dawkę substancji aktywnej na hektar, wpływ na środowisko
naturalne jest minimalny. Flonikamid jest ponadto szybko rozkładany w profilu glebowym oraz nie stanowi ryzyka dla wód
powierzchniowych i cieków wodnych. Mały wpływ Teppeki na ekosystem obok wysokiej skuteczności w zwalczaniu mszyc czyni go
perfekcyjnym środkiem w pro-ekologicznych metodach uprawy.

Zalecenia w pszenicy
W ochronie pszenicy ozimej przed mszycami zbożowymi należy uwzględniać progi szkodliwości.
Przykładowo 5-10 mszyc na kłosie w próbie złożonej ze 100 źdźbeł stanowi podstawę do wykonania zabiegu w fazie kłoszenia.

•

W praktyce zabiegi przeciwko mszycom zbożowym wykonuje

140 g/ha

się najczęściej na samym początku kwitnienia, razem

100 g/ha

Skuteczny • Unikalny • Ekonomiczny •

z zabiegiem fungicydowym T3. Optymalną dawką
Teppeki w tej fazie pszenicy jest 100 g/ha, która jest
idealnym kompromisem pomiędzy kosztami

celu wydłużenia czasu ochrony zaleca
się zastosowanie dawki 140 g/ha.
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Właścicielem zezwolenia jest:

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem!

www.belchim.pl

Polska Zachodnia:
Michał Bartnicki
881 031 570
Jacek Dorna
660 515 119
Tomasz Sałek
600 340 385

Karolina Dziubek
Przemysław Pękała

784 279 261
602 594 779
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Polska Wschodnia:
Krystian Bepirszcz
606 746 745
Małgorzata Marszałek 660 030 893
Bartosz Pytkowski
606 284 725

Polska Centralna:
Jacek Czernichowski
Jędrzej Pytkowski
Anita Lewandowska

692 490 400
606 647 681
882 040 641

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
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Selektywnie działa na mszyce

•

•

Skuteczny

a | Wysoka skuteczność i długi czas działania
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a | Innowacyjna substancja aktywna

N
Teppeki jest systemicznym aficydem zawierającym flonikamid.
Substancja aktywna preparatu należy do nowej grupy chemicznej zwanej karboksamidami.
Teppeki jest jak do tej pory jedynym, unikalnym przedstawicielem tej grupy preparatów.

Teppeki odznacza się wysoką skutecznością w zwalczaniu gatunków mszyc występujących na pszenicy
ozimej. Substancja aktywna, flonikamid, zapewnia jednocześnie bardzo długi czas działania (do 21 dni).
Skuteczność zwalczania mszyc zbożowych
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b | Unikalny mechanizm działania

Średnia z 6 europejskich doświadczeń, zabiegi w fazach BBCH 53-77

Skuteczność (%)

Unikalny

Mechanizm działania flonikamidu nie został jeszcze do końca poznany, lecz wstępne badania pokazują, iż różni się on od
wszystkich poznanych do tej pory mechanizmów zwalczania szkodników. Przykładowo preparaty z grupy neonikotynoidów
działają na układ nerwowy mszyc, podczas gdy flonikamid blokuje zdolność mszyc do żerowania.
Flonikamid jest substancją, która na mszyce działa w sposób kontaktowy oraz żołądkowy. Mszyce wystawione na działanie Teppeki
w krótkim czasie po zabiegu przestają żerować. Dzięki tym cechom, stosując Teppeki unikniesz ryzyka wytworzenia się odporności
u szkodników.
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Teppeki 140 g/ha

Czas (dni)
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Mszyce żerujące na liściu
traktowanym Teppeki

Preparat porównawczy
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b | Skuteczny w każdych warunkach
Teppeki jest preparatem, który jest niewrażliwy na
takie czynniki jak temperatura czy nasłonecznienie.
Pozwala to na jego aplikację również w czasie
ciepłych i słonecznych dni.

Godzina wykonywanego zabiegu

Skuteczność (%)

Temperatura w czasie zabiegu (˚C)
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Flonikamid nie jest
rozkładany przez
promienie UV, nawet
w warunkach silnego
nasłonecznienia.

Flonikamid jest odporny
na zmycie przez deszcz
już 3 godziny od
momentu aplikacji.
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Działanie translaminarne

•

Ekonomiczny
Plon (dt/ha)

140
+2.9%

a | Teppeki zwiększa plony
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Teppeki ma pozytywny wpływ na plonowanie
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pszenicy ozimej. Wynika to przede wszystkim
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z silnego działania zapobiegawczego, co
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przekłada się na minimalne uszkodzenia roślin.
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Zmniejszając presję mszyc na pszenicy, Teppeki
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pośrednio wpływa na zwiększenie plonu.
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b | Opłacalna inwestycja
Ocena po
7 dniach

Ocena po
21 dniach

2009
Preparat standardowy

2010

Lata

Teppeki

Wyniki z 8 doświadczeń przeprowadzonych w latach 2008-2010 (Niemcy)

T1 Preparat standardowy 150ml/ha

Wysoka skuteczność + Długi czas działania = Większy plon z hektara

T1 Teppeki 160 g/ha
Doświadczenie przeprowadzone w warunkach kontrolowanych,
mające na celu pokazać wpływ temperatury na działanie flonikamidu.
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T2 Teppeki 160 g/ha
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