
Naturalnie skuteczne rozwiązanie!

Z pasji do przyrody firma Nufarm oddaje w ręce polskich sadowników Botector®.  
To produkt z grupy Nubio - biologicznych rozwiązań dla rolnictwa.
Botector® to naturalny fungicyd do zwalczania szarej pleśni w wielu gatunkach  
roślin jagodowych oraz uprawie winogron. Substancją czynną środka Botector® jest 
mikroorganizm - grzyb Aureobasidium pullulans, który działa antagonistycznie w stosunku 
do patogenicznego grzyba Botrytis cinerea  i w całkowicie naturalny sposób zabezpiecza 
owoce przed szara pleśnią.
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Po 4 dniach od zbioru, w temperaturze pokojowej
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Kontrola „0” Konrola z chemicznymi 

zabiegami w kwitnienniu
Botector® 1 kg biologiczny  

porównawczy
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Wpływ zabiegów na trwałość pozbiorczą owoców
truskawki - ilość porażonych owoców

4 dni lodówka

4 dni temp. pokojowa

PREPARAT PORÓWNAWCZYKONTROLA

Jak działa Botector®?
Botector® jest biologicznym fungicydem  
w formie granul do sporządzania zawiesiny  
wodnej (WG) do ochrony owoców i warzyw  
przed szarą pleśnią (Botrytis cinerea), 
przeznaczonym do stosowania zapobiega-
wczego. W 1 gramie preparatu znajduje się 
5 000 000 000 CFU Aureobasidium pullulans,  
który wykazuje działanie antagonistycznie  
w stosunku do sprawcy choroby. 1. Mikro uszkodzenia na powierzchni owocu stanowią naturalne 

wrota patogenu. Miejsca są kolonizowane przez Aureobasidium 
pullulans natychmiast po zastosowaniu Botectora®

2. Z powodu wysokiego tempa namnażania Aureobasidium 
pullulans,  patogen nie może zainfekować rośliny

3. Mikro uszkodzenie jest całkowicie skolonizowane przez 
Aureobasidium pullulans. Botector® działa jak naturalna tarcza, 
która chroni  przed infekcją Botrytis cinerea

Z wyjątkiem kontroli zero na całym doświadczeniu zastosowana ta sama ochrona chemiczna w kwitnieniu.  
Badane były róznice w zabiegach przedzbiorczych.
Księży Las – Staphyt 2021 r. Liczba chorych owoców z próbki 50 owoców po 4 dniach  od zbioru.
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Korzyści stosowania Botector®

•  Biologiczny preparat - bezpieczeństwo stosowania

•  Wpływ na jakość pozbiorczą owoców, brak pozostałości

•  Możliwość stosowania w rolnictwie ekologicznym

•  Działanie na wiele patogenów

•  Krótki czas potrzebny do adaptacji drożdżaka.

•  Brak odporności

•  Działanie w szerokim zakresie temperatur i innych czynników środowiskowych

W sezonie 2021 
przeprowadzono wiele  
testów z preparatem  
Botector na terenie całego  
kraju. Zdjęcie przedstawia 
zatrzymana infekcję szarej 
plesni na malinie

Tak działa Botector®



Nufarm Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa 
tel. +48 22 620-32-52
www.nufarm.pl

Szukaj nas na:

   Nufarm Polska – YouTube

     facebok.com/nufarmpolska

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.

RODZAJ  
UPRAW

Truskawka  
(w uprawie 

polowej i pod 
osłonami)*

Jeżyna, malina, morwa, borówka,  
żurawina, porzeczkoagrest, rokitnik,  
bez czarny, agrest, porzeczka biała,  

porzeczka czarna, porzeczka  
czerwona, jarząb, głóg, róża  

z przeznaczeniem na jadalne owoce, 
róża z przeznaczeniem na jadalne  

kwiaty (w uprawie polowej  
i pod osłonami)

Winorośl (w uprawie polowej)

ZWALCZANE CHOROBY Szara pleśń

ZALECANA DAWKA DLA 
JEDNORAZOWEGO  

ZASTOSOWANIA
1,0 kg/ha 1,0 kg/ha 0,5-1,0 kg /ha

TERMIN STOSOWANIA

zapobiegawczo, 
od fazy ukazania  

się pąków  
kwiatowych 

na dnie rozety 
do końca fazy 

pełnej  
dojrzałości  

owoców  
(BBCH 55-89)

zapobiegawczo od fazy początku  
rozwoju kwiatostanu do końca fazy 

pełnej dojrzałości owoców  
(BBCH 51-89)

zapobiegawczo, od fazy kwitnienia do koń-
ca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 68-
89), dawkę środka i ilość wody dostosować 
do fazy rozwojowej rośliny uprawnej: 

• od początku do końca fazy kwitnienia fazy 
  (BBCH 68-69): 0,5 kg środka w 800 l wody  
  na 1 ha,

• od początku fazy rozwoju owoców do  
   fazy, gdy jagody są wielkości grochu,  
   a grona zwisają (BBCH 71-75):  0,75 kg  
   środka w 1200 l wody na 1 ha,

• od fazy, gdy jagody zaczynają się  
   stykać ze sobą do fazy, gdy jagody są  
   dojrzałe do zbioru (BBCH 77-89): 1,0 kg  
   środka w 1600 l wody na 1 ha

ZALECANA ILOŚĆ WODY 500-2000 l/ha 1000  l/ha 800-1600 l/ha

MAKSYMALNA LICZBA  
ZABIEGÓW W SEZONIE  

WEGETACYJNYM

6 (odstęp między 
zabiegami: co 

najmniej 1 dzień)

6 (odstęp między zabiegami:  
co najmniej 1 dzień) 4 (odstęp między zabiegami:  

co najmniej 1 dzień)

KARENCJA Nie stosować środka w dniu zbioru owoców.

nufarm_poland

Jak stosować Botector®?
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* Rejestracja w zastosowaniach małoobszarowych


