
•  Systémové pôsobenie v celej rastline
•  Efektívne riešenie významných škodcov 

   poľných plodín
•  Bezkonkurenčne dlhodobá ochrana

•  Účinný aj pri vysokých teplotách po aplikácii
•  Bez obmedzenia na včely

•  Výborná miešateľnosť s ďalšími prípravkami
•  Registrácia aj do slnečnice
•  Už aj vo vodorozpustných obaloch  

s obsahom 0,3 kg Mospilanu

Ing. Adrián Janík
obchodný zástupca - západ
+421 917 495 638
adrian.janik@sumiagro.sk

Obchodný a marketingový riaditeľ: Ing. Andrej Abrahám, andrej.abraham@sumiagro.sk, +421 917 238 517

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Organizačná zložka 
Krupinská 4, 851 01 Bratislava
www.sumiagro.sk

Ing. Ján Cvopa
obchodný zástupca - stred, sever
+421 903 278 160
jan.cvopa@sumiagro.sk

Ing. Ján Murín
obchodný zástupca - juh
+421 905 411 561
jan.murin@sumiagro.sk

Ing. Dušan Konček
obchodný zástupca - východ
+421 907 941 378
dusan.koncek@sumiagro.sk

My Vám v tom pomôžeme

Ilustračné 
foto

Získajte 
praktických pomocníkov 

do domácnosti.

Nakúpte od nás Mospilan
a dostanete ako darček

Ilustračné 
foto

Za 24 kg Mospilanu sadu špičkových 
kuchynských nožov v hodnote 100 euro

Za 48 kg Mospilanu sadu značkového 
kuchynského riadu vrátane kuchynských 
pomôcok v hodnote 200 euro



Účinná látka:
acetamiprid 200 g/kg

SYSTÉMOVÝ SELEKTÍVNY INSEKTICÍD URČENÝ  
NA NIČENIE ŠIROKÉHO SPEKTRA ŽIVOČÍŠNYCH ŠKODCOV

Možnosti použitia a dávkovanie:

Stonkové krytonosy
dávka 120 g/ha

Slnečnica - živočíšni škodcovia
dávka 150 g/ha

Blyskáčik repkový
dávka 100 g/ha

Krytonos šešuľový, byľomor kelový
dávka 150 g/ha

Ako získať praktických pomocníkov do domácnosti?
Kúpte aspoň 24 kg Mospilanu do 30. 5. 2021 a dostanete ako darček sadu kuchynských 
nožov. Za nákup 48 kg Mospilanu získate odmenu v podobe sady značkového riadu 
vrátane kuchynských pomôcok alebo dvoch sád kuchynských nožov. Nákup zdokladujte 
priloženými faktúrami alebo dodacími listami najneskôr do 31. 7. 2021. Do akcie budú 
zahrnuté nákupy Mospilanu aj prostredníctvom balíčku Mospilan + Markate Pack, kde 
sa množstvo prepočíta na sólo Mospilan 20 SP.

* Akcia sa týka výlučne sólo prípravku Mospilan alebo Mospilan + Markate Pack, ktoré sú uvádzané na trh 
spoločnosťou SumiAgro Czech s.r.o., organizačná zložka.

4 x 300 g
vodorozpustný

sáčok

BALENIE

Podnik

Meno a priezvisko

Adresa doručenia

Množstvo Mospilanu zakúpeného v roku 2021

Vybratá odmena a množstvo kusov (napr. 2 ks sada kuchynských nožov)

Telefón Podpis

Návratku nám pošlite spolu
s kópiou faktúr alebo dodacích 
listov do konca júla 2021 
prostredníctvom regionálneho 
obchodného zástupcu alebo 
na adresu:
SUMI AGRO CZECH s.r.o. 
Organizačná zložka
Krupinská 4, 851 01 Bratislava

Návratku môžete vyplniť tiež
na www.sumiagro.sk

Tento leták má len informatívny charakter a obrázky v ňom sú ilustračné. Prípravky na ochranu rastlín je možné použiť iba v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu 
rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, ktorý vydáva Ustredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Pred použitím si vždy prečítajte označenia 
a informácie o prípravku, rešpektujte príslušné varovné vety a symboly uvedené na etikete.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia EÚ 2016/679 po dobu nevyhnutne potrebnú 
na zodpovedanie môjho dotazu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia EÚ 2016/679 za účelom zasielania aktuálnych 
marketingových informácií (pošta, e-mail, SMS).

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia EÚ 2016/679 v rámci marketingového výskumu.
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