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Verimark®

Ochrona przed szkodnikami

Nowatorskie zabezpieczenie rozsady upraw kapustnych i truskawki przed żerowaniem szkodników. Dzięki najnowszej
substancji Cyazypyr® profesjonalna sadzonka jest długo chroniona przed żerowaniem szkodników również na Twoim polu.
Dążysz do wyprodukowania towaru jak najwyższej jakości, bo tego
oczekują Twoi Klienci? Sadząc rozsadę zabezpieczoną w technologii Verimark®, środkiem owadobójczym zawierającym Cyazypyr®,
zmniejszasz ryzyko zagrożeń ze strony szkodników i już od pierwszego dnia wegetacji zapewniasz skuteczną ochronę uprawom
warzyw kapustnych.

SILNY START TO PEWNY PLON
W trakcie doświadczeń polowych przeprowadzonych w wielu
krajach przeanalizowano, jakie czynniki decydują o sukcesie
producenta warzyw. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że
włączenie środka Verimark® do programu ochrony roślin może
przynieść znaczące korzyści w całym łańcuchu wartości:

• skuteczna i długotrwała ochrona przed śmietką oraz
innymi szkodnikami od najwcześniejszych faz,
• lepszy start i dynamiczny rozwój roślin już od chwili
wysadzenia w polu,
• lepszy wigor i wyrównanie roślin w trakcie wzrostu
i wegetacji,
• wyższy plon bardziej jednolitych i wyrównanych
główek kapusty głowiastej, brukselskiej oraz róż
kalafiora i brokuła.

MNIEJSZY STRES DLA ROŚLIN
NA POCZĄTKU WEGETACJI TO WYŻSZY PLON

KLUCZOWE ZALETY VERIMARK®

Verimark® należy stosować najpóźniej 3 dni przed wysadzeniem rozsady, przed pojawieniem się populacji śmietki. Dzięki temu rośliny są
odpowiednio chronione w tym czasie, gdy są najbardziej podatne na zagrożenia ze strony szkodników. Zastosowanie we właściwym czasie
systemu ochrony przed szkodnikami redukuje stres biologiczny, a tym samym pozwala w pełni uwolnić potencjał plonotwórczy roślin.
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Zobacz jak skutecznie i długo działa Verimark
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Postępuj zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. W ramach strategii zarządzania odpornością środek należy
stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania.
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 ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Verimark ® i Cyazypyr ® są znakami towarowymi
FMC Corporation lub podmiotów stowarzyszonych.

PLON WYŻSZEJ JAKOŚCI
Poniższe zdjęcia z doświadczeń polowych pokazują różnice w jakości towaru wyprodukowanego z użyciem standardowego programu ochrony a programu ochrony bazującego na środkach zawierających substancję czynną Cyazypyr®. Doświadczenia wyraźnie pokazują, że stosowanie środka Verimark® przed wysadzeniem rozsady
zdecydowanie wpływa na formowanie jednolitych, wyrównanych plonów spełniających wymagania sieci handlowych.

Verimark® ochrona przed szkodnikami

Standardowy program ochrony

Nasi przedstawiciele

1. Katarzyna Pośpiech 882 434 314
katarzyna.pospiech@fmc.com

2. Dominika Lisowska 784 585 238
dominika.lisowska@fmc.com

3. Katarzyna Stasilewicz 538 810 697
katarzyna.stasilewicz@fmc.com

4. Jakub Bednarczyk 604 752 458
jakub.bednarczyk@fmc.com

5. Marek Jackowski 538 810 703
marek.jackowski@fmc.com

6. Adam Chrzanowski 604 118 582
adam.chrzanowski@fmc.com

7. Marek Dąbrowski 604 403 905
marek.dabrowski@fmc.com

8. Przemysław Brzozowski 538 810 689
przemyslaw.brzozowski@fmc.com

9. Jacek Jagielski 664 179 000
jacek.jagielski@fmc.com

10. Mateusz Markowski 692 173 590
mateusz.markowski@fmc.com

11. Grzegorz Chmielniak 660 618 732
grzegorz.chmielniak@fmc.com

12. Krzysztof Witkowski 735 207 213
krzysztof.witkowski@fmc.com

13. Leszek Konior 532 510 444
leszek.konior@fmc.com
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ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
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