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ІН СЕТ®
ІН СЕТ (протруйник) – поєднує в собі надзвичайно ефективний
захист картоплі, овочів, садудд від шкідників одночасно з
«антистресовим» ефекткк ом стимулуу яціїіі рослин. Вперше в Україні
втричі більша концентрація.
Склад: Імідаклоприд, 700 г/гг кг.

Упаковка: 5 г та 30 г (гранули, що диспергуються у воді).

Для обробки: 30 та 180 кг картоплі відповідно.

Переваги препарату:
30 г препарату достатньо для протруєння 180 кг картоплі
Захист від колорадського жука з появи сходів до цвітіння
Знищення ґрунтових шкідників
Висока швидкість дії
Безпечний для корисних комах та навколишнього середовища
Можливість застосування з фунгіцидними препаратами

Це препарат для обробки бульб картоплі перед посадкою та
замочування кореневої системи овочевих культьь ур. Запобігає
поширенню таких шкідників як колорадський жук, дротяники,
несправжні дротяники, личинки хрущів, цикадки, попелиці,
трипси, молі, блішки. При цьому контроль над шкідниками
здійснюється з самого початку вегетації та, як мінімум, до
кінця цвітіння картоплі, а овочів – щонайменше 30 днів з дня
замочування. Діюча речовина препарату рухається по рослині
тільки знизу вгору,уу тому не може потрапляти в молоді бульби!
ІН СЕТ має в своєму складі прилипач, що дозволяє рівномірно
і надійно розподілити препарат по оброблюваної поверхні, і
запобігає його осипання після висихання бульб.

Оптимальна температура застосування від +100С до +250С

Протруйник
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Рекомендації щодо застосування:
Культура Шкідник Норма витрати Спосіб обробки

Картопля Колорадський жук 5 г на 0,3 л води на 30 кг картоплi
30 г на 1,8 л води на 180 кг картоплi

Розкласти посадковий матеріал одним шаром 
і рівномірно обробити робочим розчином за 

допомогою обприскувача, перемішати,
дати обсохнути і висадити в ґрунт

Насіння капусти,
моркви, цибулі

Блішки, капустяна муха,
морквяна муха, морквяна

листоблішка, цибулева муха,
трипси

2,5 г препарату
на 100 мл води на 1 кг насіння

Насіння розкласти одним шаром і рівномірно
обробити робочим розчином за допомогою
обприскувача, перемішати, дати обсохнути

Світовий досвід застосування:
Приготування бовтанки при посадці саду: 5 г препарату + 1 л води + 0,7 кг глини + 0,8 кг перегною – (консистенція сметана) – вистачає
для обробки кореневої системи 25-30 саджанців (личинки жуків, дротяників, капустянка, попелиця, щитівки).

Світовий досвід застосування декоративні кулуу ьтьь ури та газон:

Культура Шкідник Норма витрати Період обробки Максимальна
кратність обробок

ГазонГГ Капустянка, дротяники, личинки хруща,
земляні бджоли

5 г на 10 л води
На протязі

всього сезону
вегетації

За необхідністю
Хвойні, декоративні

рослини, троянди
Капустянка, дротяники, личинки хруща, земляні

бджоли, галові нематоди троянд, трипси

Замочування кореневої системи розсади овочевих кулуу ьтьь ур:
25 г препарату на 10 л води – (томат, перець, баклажан, капуста від дротяників, капустянки, колорадського жука, трипсів, попелиці, ка -

Робочий розчин готується безпосередньо перед застосуванням, період захисної дії становить близько 30 днів.


