
Zawartość netto: 25 ml na 1,25 L

Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2012 wu z dnia 19. 03. 2012 r. 
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 77/2019d z dnia 
16.01.2019 r.
SUBSTRAL Długo Działający Kwiaty Kompleksowa 
Ochrona jest środkiem grzybobójczym i owadobójczym w 
formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o 
działaniu systemicznym przeznaczonym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób 
grzybowych oraz mszyc i innych owadów ssących w 
amatorskiej uprawie róż, roślin rabatowych i krzewów 
ozdobnych w ogrodach przydomowych i ogrodach 
działkowych. Środek na roślinie działa powierzchniowo, 
wgłębnie i systemicznie. Działanie systemiczne środka 
zabezpiecza róże na okres do 21 dni przed chorobami 
grzybowymi i mszycami. Środek SUBSTRAL Długo 
Działający Kwiaty Kompleksowa Ochrona jest długo 
działającą, unikalną formulacją zabezpieczającą rośliny 
przed wtórnymi infekcjami chorób oraz nalotami mszyc. 
Rezultaty działania środka widoczne są w ciągu 24 godzin 
od jego zastosowania. Środek SUBSTRAL Długo Działający 
Kwiaty Kompleksowa Ochrona  zabezpiecza całą roślinę 
łącznie z nowymi przyrostami. Chroni rośliny przed 
zniekształceniami liści oraz wzmacnia wybarwienie i 
wzrost roślin. Nie pozostawia brudzących osadow na 
liściach i kwiatach. Środek SUBSTRAL Długo Działający 
Kwiaty Kompleksowa Ochrona stosuje się używając 
ciśnieniowych opryskiwaczy ręcznych. 
Zawartość substancji czynnych: tritikonazol - (fungicyd  
z grupy konazolitriazoli) - 7,5 g w 1 litrze środka 
(0,781%), acetamipryd - (insektycyd  z grupy 
neonikotynoidów) - 2,5 g w 1 litrze środka (0,262%).
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowni-
ków nieprofesjonalnych. 
          Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 
A, 04 - 041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91, 
e - mail: infopl@evergreengarden.com

Kompleksowa Ochrona
Długo Działający 

Przestrzegaj etykiety środka 
ochrony roślin w celu ograniczenia 
ryzyka dla ludzi i środowiska. 
Przed użyciem przeczytać instrukcje 
podane w załączonej ulotce.

             Uwaga
Działa drażniąco na oczy. W celu 
uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi  
i środowiska, należy postępować 
zgodnie z instrukcją użycia. W razie 
konieczności zasięgnięcia porady 
lekarza, należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. Chronić przed dziećmi. 
Stosować ochronę oczu/ochronę 
twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SlĘ 
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je tatwo 
usunąć. Nadal płukać.

Posiadacz zezwolenia:
Evergreen Garden Care UK Ltd., 
1 Archipelago, Lyon Way, Frimley, 
Surrey, GU16 7ER, Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej, tel.: + 44 0 871 220 5353, 
fax: + 44 01483 410 220.
Konfekcjoner:
TARGET S.A., Kartoszyno, 84-110 
Krokowa, ul. Przemysłowa 5, 
Rzeczpospolita Polska, 
tel.: 58 744 10 90, fax: 58 676 74 89, 
e-mail: info@target.com.pl.

zwalcza + chroni
owady / choroby

Róże 
Rododendrony

Kwiaty  Balkonowe
Krzewy Kwitnące

Czarna plamistość
Rdza

Mączniak prawdziwy

Mszyce, Tarczniki
 i inne ssące

DAWKA
20 ml / 1 L

Efekty widoczne w 24 h
Ochrona do 21 dni

Wzmacnia wybarwienie i wzrost
Chroni wraz z odrostami

2w1

RÓŻA
2w1

Okres ważności: 2 lata. Data produkcji i nr partii:


