
 

 

BUMPER 250EC 
środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i 
interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych, jabłoni, wiśni oraz roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. 
  

Zawartość substancji aktywnej:   propikonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g w 1 litrze środka. 
  

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
 
Zboża ozime i jare. 

• pszenica ozima, pszenica jara. 
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, rdza źdźbłowa, septorioza liści, septorioza plew. 

• pszenżyto ozime, pszenżyto jare. 
septorioza liści, septorioza plew, mączniak prawdziwy, rdza brunatna. 

• jęczmień ozimy, jęczmień jary. 
mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rdza żółta, rynchosporioza, plamistość siatkowa. 

• żyto. 
mączniak prawdziwy, rdza brunatna. 
- Zalecana dawka: 0,5 l/ha 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób:  

• pszenica , pszenżyto, żyto - od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia, 
• jęczmień - od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. 

 UWAGA:  
1. W przypadku silnego wystąpienia septoriozy liści i plew pszenicy ozimej zaleca się stosowanie mieszaniny środków Bumper 250 EC i 
Gwarant 500 SC w dawce na hektar Bumper 250 EC 0,5 l/ha + Gwarant 500 SC 1,0 l/ha. 
2. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy i pszenżyta zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy 
dojrzałości wodnej ziarna.Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka. 
  
Rośliny sadownicze 

• jabłoń 
mączniak prawdziwy, parch 
Zalecana dawka: 0,3 l/ha 
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha 
Środek stosować po kwitnieniu. 
W zwalczaniu parcha Bumper 250 EC wykazuje działanie interwencyjne do 72 godzin po infekcji. 

• wiśnia. 
brunatna zgnilizna owoców drzew pestkowych. 
- Zalecana dawka: 0,45 l/ha. 
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. 
Środek stosować jednorazowo w okresie białego pąka lub w okresie pełni kwitnienia. 
Przy dużym nasileniu choroby zabieg powtórzyć w okresie kwitnienia. 

 Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami) 

• mączniak prawdziwy. 
- Zalecane stężenie: 0,025%-0,05 % (25 ml-50 ml środka w 100 litrach wody). 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 400-600 l/ha 
Środek stosować od momentu pojawienia się pierwszych objawów choroby, 4 razy w sezonie w odstępach co 7 dni. 
Niższą dawkę środka stosować gdy objawy choroby występują sporadycznie. 

 UWAGA: 
1. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 
7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin. 
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C. 
3. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. 
 OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): 

* zboża 35 dni     * jabłka 14 dni 


