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Zadbaj z Kurką o wysokie plony…

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.



Dobre sklepy rolnicze

Kurka to nowa marka i jakość, na którą czekali polscy rolnicy. 

Jesteśmy pierwszą w kraju ogólnopolską siecią sprzedaży detalicznej 

wyspecjalizowaną w branży rolnej. 

Fundamenty naszej działalności

Wiedza i doświadczenie
Wieloletnia współpraca z rolnikami w całej Polsce 

dała nam wiedzę, jakie są potrzeby rynku rolnego. 

Te cenne doświadczenia wykorzystano podczas 

wprowadzania własnych produktów.

Badania naukowe
Innowacyjne badania nad nowymi produktami, 

technologiami. Badania naukowe od dawna 

wspierają wiedzę praktyczną. Wszystkie nasze 

produkty testowane są w doświadczeniach 

ścisłych i w praktyce rolniczej. Jesteśmy pewni 

ich jakości.

Pasja pracowników
Firma to doradcy, specjaliści i naukowcy,  

którzy rozwijają się zawodowo wraz z firmą – 

praca to ich pasja.

Naszym celem jest zaopatrzenie polskich 
rolników, producentów warzyw i owoców 
w skuteczne rozwiązania poprzez:

1 rekomendacje sprawdzonych technologii

2 poszukiwania najbardziej ekonomicznych metod

3 bezpieczeństwo upraw

4 maksymalizację plonów

W sklepach Kurka znajdziesz wszystko, co potrzebujesz, 

aby uzyskać obfite i zdrowe plony z Twoich pól:

szeroki asortyment sprawdzonych środków ochrony 

roślin w bardzo dobrych cenach

odżywki dolistne i biostymulatory

nawozy

nasiona

I dużo, dużo więcej...

Skuteczność rozwiązań herbicydowych wobec odpornych biotypów miotły zbożowej. 
Testy szklarniowe zrealizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB we Wrocławiu.

Prowadzimy badania naukowe w Polsce – poletkowe i szklarniowe
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

OCHRONA INSEKTYCYDOWA RZEPAK

Jak walczyć ze słodyszkiem  
i szkodnikami łuszczynowymi?

Paweł Talbierz, Crop Manager

Ochrona rzepaku ozimego przed owadami szkodliwymi jest jednym z podstawowych elementów warunkujących uzyskanie 
wysokich plonów o dobrej jakości. Rzepak atakowany jest przez przynajmniej kilkanaście gatunków szkodników, które mogą 
powodować straty w plonie sięgające nawet 50%, a niekiedy mogą być przyczyną całkowitego zniszczenia plantacji. Bardzo 
ważne jest zwalczanie gatunków, które powodują straty w okresie przed, w trakcie oraz po kwitnieniu, ponieważ dokonywane 
przez nie szkody dotyczą organów rośliny bezpośrednio wytwarzających plon.

Ochrona rzepaku przed szkodnikami w najbliższym okresie nie jest prosta, 
ale stosując się do podanych niżej kilku kroków, stosując preparaty dostępne 
w Kurce, jesteście Państwo w stanie skutecznie ochronić swoje plantacje.

KROK 1  Przed kwitnieniem rzepaku
W tej fazie zwalczamy głównie słodyszka rzepakowego, który żerując na zamkniętych pąkach kwiatowych uszkadza je. Efektem tego 
jest odrzucenie pąka oraz brak zawiązania łuszczyny. Równocześnie na plantacje mogą jeszcze nalatywać osobniki chowacza cztero-
zębnego. W sytuacji, gdy plantacja jeszcze nie kwitnie i znajduje się w fazie zielonego pąka najlepiej zastosować insektycyd oparty na 
substancji czynnej chloropiryfos. Takim produktem jest Pyrifos 480 EC, który działa kontaktowo, żołądkowo i gazowo, zabezpieczając 
plantację przed kolejnymi nalotami.

KROK 2  Kwitnienie rzepaku
Faza kwitnienia rzepaku jest bardzo ważna w kontekście końcowego plonu. To tutaj możemy dużo zyskać, ale także stracić. Rzepak 
jest rośliną, która do wytworzenia wysokiego plonu potrzebuje zapylenia. Na ten proces wpływa m.in. pogoda, ale jeszcze bardziej 
obecność na polu owadów zapylających. Z drugiej strony to także czas intensywnego żerowania słodyszka rzepakowego, który z kolei 
zmniejsza końcowy plon poprzez uszkadzanie kolejnych pąków kwiatowych, a w efekcie zmniejsza liczbę łuszczyn, które powinny 
zostać zawiązane. Zwalczając szkodniki, w tej fazie głównie słodyszka rzepakowego, musimy pamiętać o ochronie owadów zapyla-
jących i wykonywać zabiegi ochrony roślin wieczorem, po oblocie pszczół. Dodatkowo trzeba stosować produkty, które są dla nich 
w pełni bezpieczne! Przykładem takiego insektycydu jest Apis 200 SE, zawierający substancję czynną acetamipryd. Produkt bezpieczny 
dla pszczół, w pełni zwalczający słodyszka rzepakowego, na roślinie działający powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Może być 
stosowany w szerokim zakresie temperatur, już od 5°C do 25°C. 

KROK 3  Opadanie płatków kwiatowych/powstawanie łuszczyn
W momencie opadania płatków kwiatowych i powstawania pierwszych łuszczyn rozpoczyna się okres zwalczania pryszczarka kapustnika 
i chowacza podobnika. U obydwu gatunków stadium żerującym są larwy, które uszkadzają łuszczyny od środka. Te przedwcześnie usychają 
i pękają, doprowadzając do dużych strat w plonie. W ostatnich latach presja ze strony szkodników łuszczynowych wzrasta, dlatego coraz 
częściej trzeba wykonać więcej niż jeden zabieg owadobójczy. Wykonując zabieg należy stosować produkty o działaniu systemicznym.

Na celowniku:
• słodyszek rzepakowy
• chowacz podobnik
• pryszczarek kapustnik

ZASTOSUJ
Mospilan 20 SP

0,12 kg/ha

ZASTOSUJ
Apis 200 SE 0,2 l/ha
Bezpieczny dla pszczół, skuteczny na słodyszka!

ZASTOSUJ
Pyrifos 480 EC 0,6 l/ha

DelCaps 050 CS 0,1 l/ha
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RZEPAK OCHRONA HERBICYDOWARZEPAK OCHRONA INSEKTYCYDOWA

Chrząszcz z rodziny łyszczynkowatych wielkości od 1,5 do 2,5 mm, podłużnie owalny z zielono 
niebieskawym połyskiem na grzbiecie. Przegryza pąki kwiatowe chcąc dostać się do pyłku, 
powstałe w ten sposób uszkodzenia powodują ich usychanie i odpadanie. Jaja składane są 
do wnętrza pąków, jednak larwy odżywiające się pyłkiem kwiatowym nie czynią roślinom 
większych szkód. Larwa długości od 3,5 do 4 mm, żółto-biała, na górnej stronie 2 do 3 ciemne 
plamy na każdym segmencie ciała pokrytego rzadkimi włoskami, trzy krótkie pary odnóży. Larwy 
przepoczwarczają się w glebie, postacie dorosłe pojawiają się w lipcu, żerując do sierpnia, 
kiedy to szukają kryjówek do przezimowania. Niszczenie chwastów z rodziny krzyżowych 
i stosowanie izolacji przestrzennej między uprawami roślin krzyżowych zmniejsza ryzyko 
wystąpienia gradacji liczebności.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 
zwarty kwiatostan – 1 chrząszcz na 1 roślinie, 
luźny kwiatostan – 3–5 chrząszczy na 1 roślinie.

PRYSZCZAREK KAPUSTNIK

Chrząszcz długości 2,5 do 3 mm, barwy ciemnoszarej na środku przedplecza mają jaśniejszą 
wąską linię. Pokryte są gęstymi białawymi łuskami oraz mają czarnobrunatne stopy odnóży. 
Samice zaczynają składać jaja, gdy pierwsze łuszczyny osiągają długość 1 do 3 cm. Samica 
wygryza mały otworek i do środka składa tylko jedno jajo. Wylęgająca się po 8 do 9 dniach 
larwa żeruje wewnątrz łuszczyny na zalążkach nasion, jedna w łuszczynie. Larwa długości 
około 5 mm, biała z brunatną głową zjada 3 do 7 nasion. Na zewnątrz uszkodzone łuszczyny 
można rozpoznać po lekkim zgięciu w miejscu, gdzie złożone zostało jajo oraz po wygryzionym 
otworze o średnicy około 0,8 mm, przez który dorosła larwa opuściła łuszczynę. Larwy przepo-
czwarczają się w glebie. W lipcu i sierpniu wylęgają się młode chrząszcze przemieszczające się 
z plantacji na sąsiadujące żywopłoty lub na skraj lasu. Chrząszcze zimują w warstwie ściółki. 
Chowacz podobnik wydaje tylko jedno pokolenie rocznie. Duże znaczenie mają pośrednie 
skutki żerowania – przygotowanie warunków dla dużo groźniejszego pryszczarka kapustnika.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 4 chrząszcze na 25 roślinach.

SŁODYSZEK RZEPAKOWY

Muchówka wielkości około 1,5 mm, ma barwę brunatną z żółtoczerwonym odwłokiem, długie 
czułki i odnóża. Larwy są początkowo przezroczyste, później białe a następnie stopniowo żółkną, 
są beznogie i wysmukłe o długości do 2 mm. Pryszczarek kapustnik zimuje w stadium larwy 
w kokonach na głębokości od 5 do 10 cm, na polu, na którym uprawiano rzepak. Muchówki 
nalatują na rzepak od początku kwitnienia roślin. Nalot pryszczarka kapustnika trwa około 
1 miesiąc. Samice składają grupowo jaja do młodych wykształcających się łuszczyn, wybierają 
miejsca uszkodzone np. przez chowacza podobnika lub grad. Do młodych łuszczyn do długości 
1 cm samica może również sama złożyć jaja. Rozwój jaja trwa od 3 do 4 dni, natomiast larwy 
potrzebują na rozwój 7–10 dni. Larwy występujące zwykle po kilkadziesiąt w jednej łuszczy-
nie, wysysają soki z młodych nasion oraz ze ścian łuszczyn. Na brzegu niektórych plantacji 
w najbardziej uszkodzonych łuszczynach można znaleźć nawet ponad 100 larw w jednej łusz-
czynie. Łuszczyny przed dojrzewaniem nabrzmiewają, skręcają się i żółkną. Po upływie około 
3 tygodni od złożenia przez samice jaj łuszczyna pęka, skutkiem czego reszta nasion osypuje 
się. W zależności od warunków termicznych w Polsce występuje od 2 do 3 pokoleń pryszczarka 
kapustnika. Upały majowo-czerwcowe oraz brak ulewnych opadów deszczów sprzyjają powsta-
waniu większej liczby pokoleń pryszczarka. Całkowity rozwój jednego pokolenia trwa około 
jednego miesiąca. Rzepak ozimy zagrożony jest przez pierwsze i drugie pokolenie, natomiast 
rzepak jary i gorczyca atakowane są głównie przez drugie i trzecie pokolenie pryszczarka.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 1 owad dorosły na 4 rośliny.

CHOWACZ PODOBNIK

Słodyszek rzepakowy, fot. dr G. Pruszyński.

Chowacz podobnik, fot. dr. G. Pruszyńki.

Larwy pryszczarka kapustnika, fot dr. G. Pruszyński.
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OCHRONA INSEKTYCYDOWA RZEPAK

MOSPILAN 20 SP
INSEKT YCYD

• Długie i skuteczne działanie 
produktu

• Możliwość stosowania przez cały 
okres wegetacji rzepaku ozimego

• Działanie selektywne
• Brak odporności ze strony 

szkodników

Sugerowana dawka:  0,12 kg/ha

SHERPA 100 EC
APIS 200 SE
PAKIET HANDLOW Y

PYRIFOS 480 EC
INSEKT YCYD

• Na chowacza i słodyszka
• Produkt jest przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących
• W łanie działa gazowo i wgłębnie, na szkodniki działa kontaktowo 

i żołądkowo
• Produkt atakuje układ oddechowy i nerwowy owadów
• Zapewnia długotrwałą ochronę nawet przez 10–21 dni od zabiegu

Sugerowana dawka:  0,6 l/ha

DELCAPS 050 CS
INSEKT YCYD

• Najnowszej generacji pyretroid w formie zawiesiny mikrokapsuł
• Dzięki nowoczesnej formulacji charakteryzuje sie wysoką 

skutecznością oraz wydłużonym okresie działania
• Wykazuje silne działanie kontaktowe i żołądkowe
• Pełna ochrona przed szkodnikami w uprawach zbóż i rzepaku
• Odznacza się bardzo powolnym rozkładem pod wpływem 

promieniowania słonecznego

Sugerowana dawka:  0,1 l/ha

53,35 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

57,07 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

22,22  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

14,64  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

APIS 200 SE
INSEKT YCYD

• Szybkie zwalczanie szkodników, dzięki działaniu 
kontaktowemu

• Przedłużona ochrona upraw przed 
kolejnymi nalotami ze względu na działanie 
powierzchniowe, wgłębne i systemiczne na 
roślinie

• Skuteczny w zwalczaniu szkodników, np. słodyszka 
rzepakowego i stonki ziemniaczanej 

• Dzięki unikalnym właściwościom chemicznym 
jest nieszkodliwy i bezpieczny dla pszczół oraz 
innych owadów zapylających (brak okresu 
prewencji), dzięki czemu stosowany w okresie 
kwitnienia rzepaku nie stwarza ryzyka dla 
owadów pożytecznych

Sugerowana dawka:   
rzepak ozimy 0,12–0,25 l/ha SUPER CENA

PONAD 60% WIĘCEJSUBSTANCJI AKTYWNEJ

Wzmocnione działanie kontaktowe

Przedłużona ochrona upraw  
przed kolejnymi nalotami

Sugerowana dawka: 
Apis 200 SE  0,12 l/ha
Sherpa 100 EC  0,25 l/ha

NAJSKUTECZNIEJSZY
PYRETROID
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RZEPAK OCHRONA FUNGICYDOWA

Na pąk czy na płatek? 
Paweł Talbierz, Crop Manager

Wykonaliście już Państwo pierwszy wiosenny zabieg fungicydowy, który w rzepaku zazwyczaj przypada 
na fazę strzelania w pęd. Jego główną rolą jest ochrona przed suchą zgnilizną roślin kapustnych oraz re-
gulacja pędu głównego. Zagrożenia ze strony patogenów, które wywołują choroby w rzepaku jest silna 
również w późniejszych fazach rozwojowych.

Najgroźniejszymi chorobami, które występują na roślinach rzepaku w fazie kwitnienia i powstawania 
łuszczyn są zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych i szara pleśń. Data wykonania drugiego wiosennego 
zabiegu grzybobójczego zależy tak naprawdę od wielu czynników. Do tej pory standardem było wykonanie 
dwóch zabiegów wiosennych, z czego drugi przypadał na fazę opadania płatków kwiatowych. Obecnie 
rośnie grupa zwolenników technologii trzy zabiegowej, gdzie zabieg T2 przypada na fazę zielonego/
żółtego pąka, a zabieg T3 jest przesunięty na powstawanie pierwszych łuszczyn. 

Jaki wariant wybrać?

• jest to zazwyczaj drugi zabieg, w technologii 3 zabiegowej • jest to ostatni zabieg w technologii 2 zabiegowej

• jego główną funkcją jest wykorzystanie działania zapobiegawczego sto-
sowanych substancji czynnych

• jego działanie w mniejszym stopniu jest zapobiegawcze, a bardziej 
interwencyjne

• chroni głównie przed zgnilizną twardzikową i szarą pleśnią • zwalczamy czerń krzyżowych, szarą pleśń oraz zgniliznę twardzikową

• powinien być stosowany na plantacjach o wysokim potencjale plono-
wania oraz na polach, gdzie rzepak jest uprawiany w monokulturze lub 
też często występuje w płodozmianie

• zazwyczaj stosowany na plantacjach o mniejszym potencjale plonowania 
lub na stanowiskach, gdzie rzepak pojawia się w płodozmianie min. co 
3 lata, przez co jest mniejsze nasilenie zarodników chorobotwórczych 
(szczególnie zgnilizny twardzikowej)

• należy pamiętać o wykonaniu zabiegu T3 w fazie formowania się łuszczyn, 
który ochroni plantacje przed czernią krzyżowych

• okres czasu między zabiegiem T1, a T2 wynosi ok. 5 tygodni co jest 
okresem zbyt długim, aby w pełni ochronić plantacje przed patogenami 
chorobotwórczymi

PRZYKŁADOWA OCHRONA: 
T2: azoksystrobina (0,5 l/ha)
T3: Ambrossio 500 SC (0,5 l/ha) + Emot (0,5 l/ha)

PRZYKŁADOWA OCHRONA: 
T2:  Ambrossio 500 SC (0,5 l/ha) + azoksystrobina (0,5 l/ha)  

lub Ambrossio 500 SC (0,5 l/ha) + Emot (0,5 l/ha)

Na pąk Na płatek
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OCHRONA FUNGICYDOWA RZEPAK

ZGNILIZNA TWARDZIKOWA
W tym terminie najgroźniejszą chorobą jest zgnilizna twardzikowa, 
dla której próg szkodliwości wynosi tylko 1% objawów wizualnych. 
Infekcja rozpoczyna się zazwyczaj u nasady ogonków liściowych, 
w miejscach rozgałęzień i uszkodzeń, gdzie gromadzą się opadłe 
płatki kwiatowe rzepaku. Zarodniki grzybowe wykorzystują płatki do 
pobierania składników pokarmowych, infekując następnie komórki 
roślinne. Warto pamiętać, że źródłem choroby są przetrwalniki wystę-
pujące w glebie (tzw. sklerocja), z których powstają owocniki grzyba, 
a z nich następnie powstają przenoszone przez wiatr askospory, które 
dokonują infekcji. Objawy widoczne są przede wszystkim na łodygach, 
które porażone żółkną i zamierają. Tym samym są łatwo zauważalne 
na tle zdrowych roślin. Rozwojowi choroby sprzyja szczególnie wysoka 
wilgotność gleby i powietrza oraz umiarkowane temperatury w okre-
sie kwitnienia rzepaku. Presja choroby może być natomiast mniejsza 
jeżeli występuje susza lub długotrwałe i intensywne opady deszczu.

CHOROBA FAZA ROZWOJOWA PROGI SZKODLIWOŚCI WARUNKI SPRZYJAJĄCE

Czerń  
krzyżowych

w fazie kwitnienia, od opadania pierwszych 
płatków kwiatowych do tworzenia 
pierwszych łuszczyn (BBCH 65–71)

10–15%

Ciepła i wilgotna pogoda, częste opady deszczu, uszkodzenia 
roślin wywołane przez szkodniki (pryszczarek kapustnik, chowacz 
podobnik, mszyce) i grad, zbyt gęsty siew i nieprawidłowy 
płodozmian

Szara  
pleśń

od kwitnienia do początku zawiązywania 
łuszczyn (BBCH 61–71)

10–15% Duża wilgotność, uszkodzenia roślin, umiarkowana temperatura

Zgnilizna 
twardzikowa

Od zwartego pąka do pełni kwitnienia  
(BBCH 55–65)

1%
Temperatura powietrza i gleby powyżej 12°C, wilgotna gle-
ba, duże zachmurzenie (mało światła), duży udział rzepaku 
w strukturze

Tab. 1. Progi szkodliwości chorób rzepaku wiosną.
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AMBROSSIO 500 SC, MONDATAK 450 EC
PAKIET HANDLOW Y

• Produkty zwalczają groźne choroby, 
tj. zgniliznę twardzikową, czerń 
krzyżowych i szarą pleśń

• Zastosowanie silnego fungicydu 
triazolowego łącznie z preparatem 
o działaniu wgłębnym

• Pełne i skuteczne działanie nawet 
w warunkach chłodnej pogody

Sugerowana dawka:  
Ambrossio 500 SC  0,5 l/ha
Mondatak 450 EC  0,8 l/ha

EMOT, AMBROSSIO 500 SC
PAKIET HANDLOW Y

• Połączenie trzech substancji aktywnych 
o dwóch różnych mechanizmach działania 
(SDHI oraz triazole)

• Najwyższe zabezpieczenie plantacji przed 
chorobami w fazie opadania płatków 
kwiatowych i formowania łuszczyn

Sugerowana dawka: 
Emot  0,5 l/ha 
Ambrossio 500 SC  0,5 l/ha

PORTER 250 EC
FUNGICYD

Nowy fungicyd z grupy triazoli charakte-
ryzujący się:

• Bardzo silnym działaniem 
interwencyjnym i zabezpieczającym

• Najwyższą skuteczność zwalczania obu 
sprawców suchej zgnilizny kapustnych

• Bardzo mocnym działaniem 
zwalczającym chwościka w burakach

• Skutecznie niszczy septoriozę i rdzę 
w zbożach

Sugerowana dawka:  0,4–0,6 l/ha

RZEPAK OCHRONA FUNGICYDOWA

2016

86,30 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

44,48 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

79,01 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

137,49  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

Skutecznie ochroń 
 rzepak „na płatek”  

przed najważniejszymi  
chorobami!

Pomocnicy w walce 
o rekordowe plony!

AMBROSSIO 500 SC
FUNGICYD/REGUL ATOR WZROSTU

• Zawiera tebukonazol w podwójnym stężeniu, 
czyli substancję niezawodną w zwalczaniu 
takich chorób jak: septoriozy, rdze, fuzariozy 
czy plamistość siatkowa w przypadku zbóż 
oraz sucha zgnilizna kapustnych w rzepaku

• Sprawdzona formulacja SC o wysokim 
stężeniu substancji aktywnej

• Tebukonazol poprzez poprawę zdrowotności,  
a także zahamowanie wzrostu łodygi 
zmniejsza  
ryzyko wylegania rzepaku 

• Tanie i skuteczne rozwiązanie

Sugerowana dawka:  0,4–0,5 l/ha
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OCHRONA HERBICYDOWA RZEPAKNAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA RZEPAK

OPTI RZEPAK  
NPK 11-15-21

NAWOŻENIE ROŚLIN

• Znakomicie odżywia rzepak 
ozimy, dostarczając niezbędnych 
mikroelementów w formie chelatów 
EDTA i DTPA

• Zwiększa przyswajanie makroskładników 
• Zapewnia warunki do wydania możliwie 

wysokiego jakościowo i ilościowo plonu
• Dzięki dobremu odżywieniu roślin 

wpływa na poprawę zdrowotności 
i zwiększenie odporności rzepaku na 
choroby

Sugerowana dawka:  2–4 kg/ha

NANO ACTIVE FORTE®

NAWOŻENIE ROŚLIN
BIOST YMUL AC JA

• Kompleksowo uzupełnia niedobory 
składników pokarmowych

• Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich 
witalność

• Zwiększa zdolność roślin do pobierania 
składników pokarmowych z gleby

• Uodparnia uprawy na stres związany 
z suszą, przymrozkami oraz chorobami

Sugerowana dawka:  4 kg/ha

BOR EXTRA 21
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Doskonale rozpuszczalny nawóz 
z wysoką zawartością boru

• Zabezpiecza rośliny przed 
niedoborami boru (zgorzel liścia 
sercowego i zgnilizna korzeni, słabe 
zawiązywanie kwiatów i owoców, 
opadanie łuszczyn, nekrozy i inne)

Sugerowana dawka:  2 kg/ha

KELPAK
BIOST YMUL AC JA

• Pobudza organy wegetatywne 
i generatywne do silniejszego wzrostu

• Zwiększa odporność i przyspiesza 
regenerację rośliny w przypadku 
wystąpienia czynników stresowych, 
takich jak: mróz, chłód, susza, 
uszkodzenia herbicydowe, zasolenie

• Zwiększa zawartość chlorofilu w roślinie 
i wzmaga fotosyntezę

• Zwiększa masę korzeniową: długość 
oraz liczbę korzeni

Sugerowana dawka:  2 l/ha

NANO ACTIVE®

NAWOŻENIE ROŚLIN
BIOST YMUL AC JA

• Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich witalność
• Zaopatruje rośliny w makroskładniki i mikroskładniki 

pokarmowe
• Zwiększa plon i polepsza jego jakość

Sugerowana dawka:  1,5–2 kg/ha

51,26 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

94,52 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

77,32 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

87,20 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

26,01 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

PODNIEŚ ZDROWO 

SWOJE PLONY
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KUKURYDZA OCHRONA HERBICYDOWA

Chwasty w kukurydzy  
zwalczamy skutecznie

Paweł Talbierz, Crop Manager

Chwasty to dla kukurydzy przeciwnik zdecydowanie najgroź-
niejszy. Nie dziwi zatem fakt, że to zabieg herbicydowy jest 
uważany za najważniejszy. Wybór odpowiedniego preparatu 
to klucz do sukcesu i czystego pola.

Ostatnie sezony udowodniły, jak istotnym zabiegiem na plantacji kukurydzy jest 
skuteczne zniszczenie chwastów. Niesprzyjająca pogoda, a szczególnie susza, 
bardzo mocno zweryfikowała działanie wielu preparatów. Dlatego tak ważnym 
jest dobór technologii ochrony przed chwastami, która nie pozostawi złudzeń, 
a szczególnie chwastów na polu.
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OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZA

Już od 3 lat znajdą Państwo na rynku nowy herbicyd do powschodowego zwal-
czania chwastów jedno- i dwuliściennych w kukurydzy. Rimel 25 SG to produkt, 
który dzięki zwalczaniu szerokiego spektrum chwastów jest rozwiązaniem bar-
dzo skutecznym. Jedną z jego wielu zalet jest wysoki stopień zwalczania chwa-
stów, nazywanych potocznie „trudnymi”. Jeżeli do tej pory mieliście Państwo 
problem z takimi gatunkami jak m.in. ostrożeń polny, samosiewy rzepaku, 
perz właściwy czy chwastnica jednostronna, to Rimel 25 SG jest najlepszym 
wyborem. Herbicyd można stosować już od 1 liścia kukurydzy, co pozwala na 
zwalczanie chwastów już od najmniejszych faz rozwojowych. Dodatkowo stano-
wi doskonałe uzupełnienie do zabiegów wczesno powschodowych zwalczając 
chwasty, które stanowią dla wielu preparatów z tego segmentu największy 
problem, tj. chwastnice jednostronną i perz właściwy. Co ważne, jest to produkt 
bezpieczny dla roślin kukurydzy, i może być stosowany aż do fazy siedmiu, 
w pełni wykształconych liści właściwych. 

Rimel 25 SG  (40 g/ha) 

+ Nixon 50 SG  (40 g/ha) 

+ CornMax 340 SE  (1,0–1,2 l/ha) 

+ Asystent+ 0,1 l/ha

Siłą prawidłowej technologii odchwaszczania jest 
skuteczność zabiegu. Zwalczanie chwastów na 
polu to efekt działania kilku substancji aktywnych. 
Dlatego też polecamy Państwu technologię Rimel, 
która będzie rozwiązaniem najbardziej optymal-
nym. Na plantacje o dużym nasileniu chwastami 
dwuliściennymi oraz występującymi jednoliścien-
nymi, tj. chwastnica, perz, włośnice, owies głuchy 
palusznik krwawy czy samosiewy zbóż zalecamy 
połączenie herbicydu Rimel 25 SG, Nixon 50 SG 
oraz preparatu CornMax 340 SE. CornMax zawiera 
dwie substancje aktywne, w tym bardzo szybko 
działający nalistnie bromoksynil oraz doglebową 
terbutyloazyne, która chroni przed zachwaszcze-
niem wtórnym. Nixon 50 SG to popularna powscho-
dowa substancja nikosulfuron, której spektrum 
zwalczania to nie tylko chwasty jedno-, ale również 
dwuliścienne. Perfekcyjne działanie tej technologii 
na zwalczanie komosy białej można zobaczyć na 
zdjęciu po prawej stronie. 

Fot. Paweł Talbierz.

Fot. Paweł Talbierz.

TECHNOLOGIA JEDNOZABIEGOWA
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KUKURYDZA OCHRONA HERBICYDOWA

TECHNOLOGIA DWUZABIEGOWA

Ze względu na różnice w działaniu, część preparatów doglebowych stosuje się także jako wczesno-powschodowe, ponieważ w swo-
im składzie zawierają także substancje o charakterze nalistnym. W celu zwiększenia ich skuteczności zalecamy stosowanie łączne 
z herbicydami Rimel 25 SG bądź Nixon 50 SG, które wzmacniają zwalczanie chwastnicy jednostronnej, perzu właściwego i części 
chwastów dwuliściennych. Warunkiem jest występowanie chwastów na plantacji. Rimel 25 SG można stosować od 1 do 7 liścia kuku-
rydzy, natomiast Nixon 50 SG od 2 do 8 liścia. Drugą możliwością jest zastosowanie pełnej ochrony powschodowej z wykorzystaniem 
herbicydów Rimel 25 SG lub Nixon 50 SG, z Cornmaxem 340 SE, jako zabiegu poprawkowego po ochronie doglebowej, która nie 
zwalczyła wszystkich występujących na plantacji chwastów

Gwarancją wysokiej skuteczności jest dodatek adiuwantu Asystent+, który znajdą Państwo w opakowaniu zbiorczym herbicydów Rimel 25 SG oraz Nixon 50 SG. 
Asystent+ wpływa na zwiększenie przyczepności kropel cieczy opryskowej, wpływając tym samym na zwiększenie ilości substancji czynnej wnikającej do rośliny. Dodatek 
adiuwantu wpływa także na lepsze pokrycie liścia przez ciecz roboczą, co utrudnia zmywanie przez deszcz lub przenoszenie małych kropel wraz z silnym wiatrem. 

1. Kontrola
2. Rimel 25 SG z testowanym adiuwantem I
3. Rimel 25 SG + Asystent+
4. Rimel 25 SG z testowanym adiuwantem III
5. Rimel 25 SG bez adiuwantu

Fot. 3. Paweł Talbierz.

A

B

A  zastosuj herbicyd doglebowy powschodowo, przy obniżonej dawce wraz z produktem Rimel 25 SG lub Nixon 50 SG  
(np. Lumax 537,5 SE 2,0 l/ha + Rimel 25 SG 40 g/ha)

B  jeżeli zastosowany preparat doglebowy nie przyniósł zadowalających efektów, zastosuj opcję powschodową  
(np. Rimel 25 SG i/lub Nixon 50 SG + Cornmax 340 SE). Przy zabiegach nalistnych koniecznie dodaj adiuwant Asystent+!

DO ZABIEGÓW HERBICYDOWYCH WARTO DODAWAĆ ADIUWANTY
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OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZA

NIXON 50 SG
+ ASYSTENT+
PAKIET HANDLOW Y

• Herbicyd zawierający znaną i sprawdzoną substancję aktywną nikosulfuron
• Środek chwastobójczy w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie, 

pobierany przez rośliny systemicznie
• Podnosi efektywność zwalczania chwastnicy jednostronnej, perzu 

właściwego i części chwastów dwuliściennych (m.in. rdest ptasi, powojowy 
i kolankowaty)

Sugerowana dawka: 
Nixon 50 SG  0,08 kg/ha
Asystent+  0,1 l/ha

RIMEL 25 SG 
+ ASYSTENT+
PAKIET HANDLOW Y

• Długi okres stosowania
• Bezpieczny dla upraw kukurydzy 

oraz ziemniaka
• Bezwzględny w walce z chwastami 

jednoliściennymi oraz 
dwuliściennymi

• Pobierany częściowo przez liście 
i korzenie chwastów

• Idealny produkt do mieszanin 
zbiornikowych

• Błyskawiczna szybkość działania

Sugerowana dawka:  
Rimel 25 SG  0,05 kg/ha
Asystent+  0,1 l/ha

CORNMAX 340 SE
HERBICYD

• Zawiera dwie uzupełniające działanie substancje aktywne
• Wykazuje długotrwałe działanie w glebie
• Powoduje szybkie zasychanie i zamieranie chwastów
• Szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych

Sugerowana dawka:  1 l/ha

LUMAX 537,5 SE
HERBICYD

• Szerokie okno zastosowania (doglebowo i powschodowo 
do fazy 3 liści)

• Kompleksowe działanie 3 substancji czynnych, 
zwalczających chwasty jedno- i dwuliścienne

• Bardzo dobre dotarcie do chwastów, zarówno przez glebę 
jak i przez młode liście

• Bezpieczny dla kukurydzy

Sugerowana dawka:  3,5 l/ha

71,76 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

42,55 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

253,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

98,18  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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KUKURYDZA NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA

KELPAK
BIOST YMUL AC JA

• Pobudza organy wegetatywne 
i generatywne do silniejszego wzrostu

• Zwiększa odporność i przyspiesza 
regenerację rośliny w przypadku 
wystąpienia czynników stresowych, 
takich jak: mróz, chłód, susza, uszkodzenia 
herbicydowe, zasolenie

• Zwiększa zawartość chlorofilu w roślinie 
i wzmaga fotosyntezę

• Zwiększa masę korzeniową: długość oraz 
liczbę korzeni

Sugerowana dawka:  2 l/ha

KRZEMIAN
BIOST YMUL AC JA

• Pobudza rośliny do fotosyntezy,  
zwiększając zawartość chlorofilu

• Zmniejsza podatność na porażenia 
chorobami grzybowymi oraz żerowanie 
szkodników

• Krzemian łagodzi skutki suszy i mrozu, 
minimalizuje parowanie wody 
z nadziemnych części roślin w okresie 
suszy i uodparnia roślinę na niskie 
temperatury

Sugerowana dawka:  0,8 l/ha

OPTI KUKURYDZA
NAWOŻENIE

• Dolistny nawóz do stosowania 
w uprawach kukurydzy i słonecznika

• Wspomaga rozwój korzeni we 
wczesnych fazach rozwojowych roślin, 
zapewniając podstawy do wysokiego 
plonu

• Wysoka zawartość cynku, miedzi 
i molibdenu wpływa na właściwe 
wykorzystanie azotu oraz wzrost plonu

Sugerowana dawka:  2–4 kg/ha

CROPVIT PK
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Płynny nawóz dolistny fosforowo-
-potasowy z mikroelementami do 
dokarmiania upraw rolniczych

• Wpływa na poprawę kondycji roślin 
oraz prawidłowy rozwój rośliny

• Zwiększa zawartość białka 
w roślinie

• Wpływa na podwyższenie jakości 
plonu

Sugerowana dawka:  2–3 l/ha

NANO ACTIVE FORTE®

NAWOŻENIE ROŚLIN
BIOST YMUL AC JA

• Kompleksowo uzupełnia niedobory 
składników pokarmowych

• Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich 
witalność

• Zwiększa zdolność roślin do pobierania 
składników pokarmowych z gleby

• Uodparnia uprawy na stres związany 
z suszą, przymrozkami oraz chorobami

Sugerowana dawka:  4 kg/ha

CROPVIT ZN
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Koncentrat o wysokiej zawartości 
cynku w postaci chelatu EDTA

• Szybko i całkowicie przyswajalny 
przez rośliny dzięki obecności 
organicznych związków 
chelatujących

• Zapobiega powstawaniu chorób 
fizjologicznych powodowanych 
przez niedobory cynku i likwiduje 
ich objawy

Sugerowana dawka: 1–2 l/ha

58,89 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

83,31 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

17,73 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

87,20 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

94,52 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

20,68 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

Stworzony, aby uzyskiwać  
najwyższe plony

Najwyższa koncentracja  
mikro- i makroelementów



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

15  WIOSNA 2017 |

OCHRONA FUNGICYDOWA ZBOŻA

Przemyślana ochrona fungicydowa  
gwarancją dobrego plonu

Należy przede wszystkim ocenić zdrowotność roślin po spoczynku zimowym. Długa, łagodna jesień z jaką 
mamy do czynienia w ostatnich latach, sprzyja porażaniu zbóż przez grzyby, już na samym starcie. W wielu 
rejonach kraju, możemy zaobserwować pozostałości jesiennych infekcji, mączniakiem prawdziwym, rdzą 
brunatną oraz septoriozą paskowaną liści. Na jęczmieniu ozimym można dostrzec typowe dla tej uprawy, 
plamistość siatkową oraz rynchosporiozę. Taki stan rzeczy stanowi doskonałą bazę dla nowych infekcji. 
Dlatego już na samym początku nie możemy pozwolić sobie na kompromisy w ochronie fungicydowej. Zbieg 
w terminie T1, nastawiony przede wszystkim na ochronę podstawy źdźbła powinien być skomponowany 
kompleksowo, czyli uwzględniać również solidną ochronę młodych liści. Dopiero stosowanie mieszanin 
środków z różnych grup chemicznych, o różnym mechanizmie zwalczania patogena, zapobiegawczych jak 
i interwencyjnych pozwala nam optymalnie chronić plantację. Bardzo istotna kwestię stanowi odpowiedni 
termin zabiegu. Nie należy pozwalać sobie na opóźnienie zabiegu T1. Powinniśmy przeciwdziałać rozwojowy 
grzybów. Łamliwość podstawy źdźbła czy fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, zwalczana zbyt późno, jest 
już praktycznie nie do opanowania. Jednak i tutaj wskazana jest powściągliwość w podejmowaniu decyzji 
o dokonaniu zabiegu. Wielu rolników nie potrafi oprzeć się pokusie wykonania zabiegu, niezależnie od 
występujących warunków termicznych. Przypominam że odpowiednia temperatura stosowania fungicydów, 
różna dla poszczególnych grup chemicznych, determinuje nie tylko skuteczność ale i bezpieczeństwo 
rośliny uprawnej. Spokojne sumienie wynikające z wykonania zabiegu, niestety nie koniecznie idzie tutaj 
w parze ze skuteczną ochroną.

Sebastian Synowiec, Crop Manager 

Fot. 1. Łamliwość podstawy źdźbła, fot. M. Budziński. Fot. 2. Objawy mączniaka prawdziwego zbóż i traw, fot. M. Budziński.

W marcowym numerze naszej gazetki 
Kurka, scharakteryzowaliśmy kilku naj-
groźniejszych sprawców chorób zbóż. 
Za oknem wiosna, także czas aby na-
szą wiedzę skonfrontować z praktyką. 
Gruntowna i wnikliwa lustracja planta-
cji, szczególnie po ruszeniu wiosennej 
wegetacji, powinna być dla każdego 
producenta rolnego podstawą, przed 
podjęciem decyzji o kierunku ochrony 
plantacji, przed chorobami grzybowymi.
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111,74  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

PROPICO 250 EC, CORBEL 750 EC
PAKIET HANDLOW Y

Najtańsze rozwiązanie ochrony fungicydowej, skierowane do ochrony 
mniej intensywnych, późno sianych plantacji, a także na stanowiska 
o stosunkowo małym udziale zbóż w zmianowaniu i małej presji ze 
strony chorób grzybowych, szczególnie chorób podstawy źdźbła. Główną 
zaletą tego pakietu fungicydowego jest wysoka skuteczność zwalczania 
jednej z najgroźniejszych chorób występujących w tym okresie, a więc 
mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Sugerowane dawki:

Propico 250 EC 0,5 l/ha 
Corbel 750 EC 0,5 l/ha 
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

PROPICO 250 EC, CORBEL 750 EC, MONDATAK 450 EC 
PAKIET HANDLOW Y

Pakiet złożony z 3 preparatów zawierających wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne 
z różnych grup chemicznych. Zapewnia kompleksową i skuteczną ochronę przed chorobami 
podstawy źdźbła, mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, jak też wcześnie występującymi 
chorobami liści (septoriozy, czy rdze). Pakiet przeznaczony do ochrony intensywnie prowa-
dzonych plantacji, sianych w optymalnym terminie agrotechnicznym, a także łanów gęstych 
o stosunkowo wysokiej presji ze strony mączniaka prawdziwego i chorób podstawy źdźbła.

Sugerowane dawki:

Propico 250 EC 0,5 l/ha 
Corbel 750 EC 0,3–0,5 l/ha 
Mondatak 450 EC 0,8–1,0 l/ha
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE
DO OCHRONY

PODSTAWY ŹDŹBŁA

ZBOŻA OCHRONA FUNGICYDOWA

SUPER CENA



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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PROPICO 250 EC  
CEANDO 183 SC
PAKIET HANDLOW Y

PROPICO 250 EC 
VANGARD 75 WG
PAKIET HANDLOW Y

Mieszanina Propico 250 EC + Vangard 75 WG jest zalecana prze-
de wszystkim na plantacje o dużym udziale zbóż w zmianowa-
niu, które są szczególnie narażone na wystąpienie chorób pod-
suszkowych (chorób podstawy źdźbła). Vangard 75 WG zapewnia 
długą i skuteczną ochronę plantacji przed tą grupą chorób. W połącze-
niu z preparatem Propico 250 EC mieszanina jest również wysoce sku-
teczna w zwalczaniu mączniaka prawdziwego i niektórych chorób liści.

Sugerowane dawki:

Propico 250 EC 0,5 l/ha
Vangard 75 WG 05–0,7 l/ha 
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

W WALCE O REKORDOWE PLONY
Pakiety fungicydowe złożone z dwóch uzupełniających się preparatów, zawierających składniki wykazujące zarówno działanie interwencyjne (Propico 250 EC), 
jak i zapobiegawcze (Ceando 183 SC lub Vangard 75 WG). Zapewniają długotrwałą ochronę przed najważniejszymi chorobami zbóż występującymi w począt-
kowym okresie wegetacji wiosennej. 

Pakiet Propico 250 EC + Ceando 183 SC jest skierowany na plantacje 
o dużej presji ze strony mączniaka zbóż (gęste, silnie rozkrzewione 
łany, a także plantacje intensywnie nawożone azotem), zapewniając 
skuteczną i długotrwałą ochronę przed tą chorobą. 

Sugerowane dawki:

Propico 250 EC 0,5 l/ha 
Ceando 183 SC 0,8–1 l/ha 
Zalecany adiuwant:
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

155,28  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

MERCES 050 EW
FUNGICYD

• Doskonałe działanie interwencyjne  
na mączniaka prawdziwego

• Długotrwałe zabezpieczenie plantacji 
przed porażeniem mączniakiem 
prawdziwym

Sugerowana dawka:  0,1–0,2 kg/ha

OCHRONA FUNGICYDOWA ZBOŻA

45,26 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

141,56  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
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ZBOŻA REGULACJA WZROSTU

Regulacja wzrostu jako standardowy zabieg 
we współczesnej uprawie zbóż

Krzysztof Bzdęga, Crop Manager

Z roku na rok rośnie liczba plantatorów, którzy chronią swoje 
zboża przed wyleganiem. Problem ten dotyczy wszystkich, 
a czynniki, które się do tego przyczyniają nie zawsze są za-
leżne od rolnika. Stosowanie regulatorów wpływa nie tylko na 
podniesienie plonu, ale również chroni jego jakość. Ważny jest 
odpowiedni dobór preparatów i zastosowanie ich we właś-
ciwym etapie wzrostu rośliny. Stosując regulację wzrostu, 
zyskujemy szereg korzyści: stymulację sytemu korzeniowego, 
skrócenie międzywęźla i dokłosia, pogrubienie i wzmocnie-
nie źdźbła, obniżenie środka ciężkości rośliny (zwiększenie 
stabilności) oraz możliwość transportu asymilatów do końca 
wegetacji. Chcąc uzyskać jak największy plon oraz zabezpie-
czyć swoje zboża przed wyleganiem, należy zastosować jedną 
z poniższych technologii regulacji dopasowaną do poszcze-
gólnych gatunków zbóż.

Kobra 510 SL  0,5 l/ha

CCC 720 SL  1,0 l/ha

lub
Kobra 510 SL  0,5 l/ha

Proteg 250 EC  0,2 l/ha

Kobra 510 SL  0,75 l/ha

lub
chlorek mepikwatu

1070 21 25 31 32 37 39 42 49 51 59 61 71-9229-30

TECHNOLOGIA REGULACJI WZROSTU PSZENICY

CCC 720 SL  0,5 l/ha



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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REGULACJA WZROSTU ZBOŻA

ciężki kłos

wiatr

gęsty siew

zła uprawa

choroby podstawy źdźbła

nawożenie N

podatność odmiany

słaby system
korzeniowy

opady deszczu

Odpowiednią technologię skracania  
dobierze Doradca Sklepu Kurka!

ZŁOTA ZASADA SKRACANIA

Czynniki sprzyjające wyleganiu zbóż

FACHOWE SKRACANIE = MNIEJSZA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE = DŁUŻSZY KŁOS = WIĘKSZY PLON

Jak dobrać właściwą technologię skracania?

WILGOTNOŚĆ  
POWIETRZA

GATUNEK 
ZBOŻA

MECHANIZM 
DZIAŁANIA

TEMPERATURA 
POWIETRZA

FAZA 
ROZWOJOWA 

NASŁONECZNIENIE

KOBRA 510 SL
REGUL ATOR WZROSTU

• Skutecznie zapobiega wyleganiu roślin na plantacji zbóż
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz pędów bocznych
• Efektywnie hamuje wzrost elongacyjny zbóż
• Pogrubia ścianki źdźbła
• Stymuluje rozwój tkanek przewodzących
• Zawiera etefon o wyższej skuteczności w późnych fazach 

rozwojowych zbóż, w porównaniu do innych regulatorów wzrostu

Sugerowana dawka:  0,7–0,9 l/ha

42,70  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

Bezpieczeństwo w drodze
po wysoki plon

Wzmacnia
pokrój zbóż
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ZBOŻA OCHRONA INSEKTYCYDOWA

Jakie szkodniki  
mogą atakować nasze zboża?

Krzysztof Bzdęga, Crop Manager

PYRIFOS 480 EC
INSEKT YCYD

• Produkt jest przeznaczony do zwalczania 
szkodników gryzących i ssących

• W łanie działa gazowo i wgłębnie,  
na szkodniki działa kontaktowo 
i żołądkowo

• Produkt atakuje układ oddechowy 
i nerwowy owadów

• Zapewnia długotrwałą ochronę nawet 
przez 10–21 dni od zabiegu

Sugerowana dawka:  0,6 l/ha

DELCAPS 050 CS
INSEKT YCYD

• Najnowszej generacji pyretroid 
w formie zawiesiny mikrokapsuł

• Dzięki nowoczesnej formulacji 
charakteryzuje sie wysoką 
skutecznością oraz wydłużonym 
okresie działania

• Wykazuje silne działanie kontaktowe 
i żołądkowe

• Pełna ochrona przed szkodnikami 
w uprawach zbóż i rzepaku

• Odznacza się bardzo powolnym 
rozkładem pod wpływem 
promieniowania słonecznego

Sugerowana dawka:  0,1 l/ha

Tabela.  
Termin obserwacji występowania 
szkodników w zbożach.

Szkodniki Termin obserwacji Próg szkodliwości

Łokaś garbatek Wiosna – początek wegetacji 3–5 larw lub 8–10 świeżo uszkodzonych roślin na 1 m2

Mszyce zbożowe Kłoszenie lub zaraz po wykłoszeniu 5 mszyc na 1 kłosie

Skrzypionki zbożowe Wyrzucanie liścia flagowego 1–1,5 larwy na źdźble

Żółwinki 
Wzrost i krzewienie na wiosnę 2–3 osobniki dorosłe na 1 m2

Formowanie ziarna, dojrzałość mleczna 2 larwy na 1 m2

1

3

2

4 5

1 Mszyca zbożowa
2 Skrzypionki
3 Łokaś garbatek
4 Lednica zbożowa
5 Żółwinek zbożowy

14,64 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

22,22 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA ZBOŻA

Michał Smorawski, Crop Manager

Ograniczenie stresów towarzyszących 
roślinom oraz ich prawidłowe dokarmianie

Najistotniejszymi mikroelementami w upra-
wie zbóż są miedź, mangan, cynk oraz molibden. 
W uprawie pszenicy bezdyskusyjnie najważniej-
szym mikroelementem jest miedź. Odpowiada ona 
między innymi za metabolizm azotu i bierze udział 
w biosyntezie aminokwasów (lepsze wykorzystanie 
azotu mineralnego). Reguluje także proces prze-
mieszczania się azotu z liści i źdźbła do kłosa. Ma 
także znaczący wpływ na zdrowotność roślin przy-
czyniając się do zwiększenia odporności na choroby. 
Mangan i Cynk to z kolei jest pierwiastki których 
podanie nalistne będzie konieczne w uprawach 
prowadzonych na glebach o uregulowanym odczy-
nie. Mangan bierze udział w procesie fotosyntezy, 
syntezie lignin (sztywność roślin) oraz syntezie fla-
wonoidów (związki, które odpowiadają w roślinie 
za jej odporność). Cynk natomiast ma wpływ m.in. 
na wzrost odporności na choroby podstawy źdźbła. 
W swojej ofercie sklepy Kurka posiadają kilka serii 
nawozów dolistnych. Są wśród nich płynne nawozy 
serii Vital (Vital 36, Vital Kukurydza, Vital Zboże, 
Vital  Rzepak) oraz serii Cropvit (Cropvit  B, 
Cropvit  Cu, Cropvit Mn, Cropvit  Zn, Cropvit PK, 
Cropvit POWER, Cropvit P) i w formie stałej serii 
Opti (Opti Zboża, Opti Kukurydza, Opti Ziemniak, 

Opti Rzepak, Opti Burak, Opti Mikro) które dedyko-
wane są pod poszczególne uprawy. Zbilansowany 
skład oraz forma podania (chelaty) sprawiają, że 
nawozy te w pełni odpowiadają zapotrzebowaniu 
na wszystkie składniki pokarmowe jakie mają po-
szczególne uprawy. 

Oprócz dostarczenia roślinie podstawowych mikro-
elementów bardzo ważnym jest stosowanie bio-
stymulatorów. Biostymulatory w odróżnieniu od 
nawozów dolistnych mogą wpływa na gospodarkę 
hormonalną rośliny. Późno siane zboża znajdują się 
obecnie w fazie 3–4 liści, dlatego zastosowanie 
biostymulatorów, które mają wpływ na ukorzenie-
nie oraz rozkrzewienie roślin wydaje się jednym 
z bardziej uzasadnionych zabiegów tej wiosny. 
W ofercie sklepów Kurka posiadamy dwa preparaty 
o właściwościach biostymulujących dedykowane 
w uprawie zbóż. Pierwszy z nich, Krzemian, w swo-
im składzie posiada krzem w formie kwasu orto-
krzemowego Si(OH)4. Jest to jedyna forma krzemu 
przyswajalna przez rośliny. Krzemian jest prepara-
tem, który wśród producentów zbóż zyskuje coraz 
większą rzeszę zwolenników. Oprócz właściwości 
dokrzewiających pobudza także proces fotosyntezy 
zwiększając zawartość chlorofilu w roślinie. Zboża 

wykazują szczególnie duże zapotrzebowanie na 
krzem w warunkach stresowych. Kolejnym prepa-
ratem wykazującym działanie dokrzewiające jest 
Dynamic Plus. Preparat ten poprawia ukorzenienie 
i pozytywnie wpływa na gospodarkę hormonalną 
rośliny. W swoim składzie zawiera kluczowe mi-
kroelementy (Zn, Cu, Mn), które odpowiedzialne są 
m.in. za produkcję auksyn – hormonów pobudza-
jących tworzenie korzeni bocznych i włośników 
korzeniowych. Bardzo dobre efekty dokrzewiające 
daje połączenie Dynamic Plus z preparatami zawie-
rającymi w swoim składzie chlorek chloromekwatu 
(około 350 g substancji czynnej na ha). Dynamic 
Plus stosować należy w fazie od 3–4 liści pszenicy 
do końca fazy krzewienia.

Słabe rozkrzewienie zbóż oraz pozimowe uszko-
dzenia, wydają się być powodem dla którego w tym 
roku szczególną uwagę należałoby zwrócić na na-
wozy dolistne oraz biostymulatory. Należy pamię-
tać, że wiosenne stosowanie biostymulatorów oraz 
nawozów dolistnych ma niebagatelną rolę w póź-
niejszych etapach rozwojowych roślin. Preparaty te 
nie tylko poprawiają zdrowotność roślin, ale także 
wpływają na wysokość i jakość plonu.

Od samego początku należy zapewnić młodej roślinie niezbędne składniki odżywcze. 

Biostymulatory i nawozy dolistne są 
często niedocenianymi elementami 
wykorzystywanymi w uprawie roślinnej. 
Większość gleb na terenie naszego kraju 
charakteryzuje się średnią lub niską za-
wartością mikroelementów. Wpływ na 
taki stan rzeczy mogą mieć m.in. inten-
syfikacja produkcji czy brak nawożenia 
nawozami organicznymi. Kolejną rze-
czą, która także ma negatywny wpływ 
na pobieranie kluczowych pierwiastków 
z gleby jest uregulowane pH. Trzeba pa-
miętać, że przy pH gleby powyżej 6,5 
większość mikroelementów (Cu, Fe, 
B, Mn, Zn) jest trudniej pobieranych 
przez rośliny. Dlatego tak istotne jest 
nawożenie nawozami dolistnymi i bio-
stymulatorami we wszystkich upra-
wach szczególnie we wczesnych fazach 
rozwojowych.
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ZBOŻA NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA

DYNAMIC PLUS
BIOST YMUL AC JA

• Poprawia ukorzenienie roślin, powodując wzrost masy korzeniowej
• Łagodzi skutki stresu wywołane przez środki ochrony roślin, suszę, 

przymrozki oraz inne negatywne czynniki
• Dostarcza roślinie kluczowe mikroelementy w formie chelatów EDTA  

oraz azot
• Korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu

Sugerowana dawka:  0,8 l/ha

KELPAK
BIOST YMUL AC JA

• Pobudza organy wegetatywne i generatywne do silniejszego wzrostu
• Zwiększa odporność i przyspiesza regenerację rośliny w przypadku 

wystąpienia czynników stresowych, takich jak: mróz, chłód, susza, 
uszkodzenia herbicydowe, zasolenie

• Zwiększa zawartość chlorofilu w roślinie i wzmaga fotosyntezę
• Zwiększa masę korzeniową: długość oraz liczbę korzeni

Sugerowana dawka:  2 l/ha

NANO ACTIVE®

NAWOŻENIE ROŚLIN
BIOST YMUL AC JA

• Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich witalność
• Zaopatruje rośliny w makroskładniki i mikroskładniki pokarmowe
• Zwiększa plon i polepsza jego jakość

Sugerowana dawka:  1,5–2 kg/ha

NANO ACTIVE FORTE®

NAWOŻENIE ROŚLIN
BIOST YMUL AC JA

• Kompleksowo uzupełnia niedobory składników pokarmowych
• Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich witalność
• Zwiększa zdolność roślin do pobierania składników pokarmowych z gleby
• Uodparnia uprawy na stres związany z suszą, przymrozkami oraz chorobami

Sugerowana dawka:  4 kg/ha

54,63 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

94,52 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

77,32 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

87,20 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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CROPVIT MN
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Wysoko skoncentrowany nawóz 
zawierający mangan w formie 
organicznej łatwo przyswajalnej 
dolistnie

• Przeznaczony do dokarmiania roślin 
szczególnie wrażliwych na niedobór 
manganu: rzepaku, buraków, 
zbóż, ziemniaków i innych roślin 
rolniczych, ogrodniczych oraz sadów 
owocowych

• Powoduje aktywację wzrostu 
rośliny – bierze udział w syntezie 
chlorofilu oraz w procesie 
fotosyntezy

• Poprawia wzrost korzeni bocznych

Sugerowana dawka:  1–2 l/ha

CROPVIT ZN
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Koncentrat o wysokiej zawartości 
cynku w postaci chelatu EDTA

• Szybko i całkowicie przyswajalny 
przez rośliny dzięki obecności 
organicznych związków 
chelatujących

• Zapobiega powstawaniu chorób 
fizjologicznych powodowanych 
przez niedobory cynku i likwiduje 
ich objawy

Sugerowana dawka:  1–2 l/ha

VITAL ZBOŻA
NAWOŻENIE DOLISTNE

• Optymalny skład mikro- i makroelementów
• Zwiększona odporność roślin na czynniki 

stresowe
• Prawidłowy rozwój kłosów
• Wysoka jakość plonów
• Regeneracja uszkodzeń pozimowych
• Płynny nawóz dolistny łatwy w zastosowaniu

Sugerowana dawka:  4–6 l/ha

KRZEMIAN
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Pobudza rośliny do fotosyntezy, 
zwiększając zawartość chlorofilu

• Zmniejsza podatność na porażenia 
chorobami grzybowymi oraz żerowanie 
szkodników

• Krzemian łagodzi skutki suszy 
i mrozu, minimalizuje parowanie wody 
z nadziemnych części roślin w okresie 
suszy i uodparnia roślinę na niskie 
temperatury

Sugerowana dawka:  0,8 l/ha

OPTI ZBOŻA
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Specjalnie skomponowany 
do wymagań zbóż nawóz 
wieloskładnikowy zawierający 
wszystkie pierwiastki niezbędne do 
prawidłowego rozwoju roślin

• Posiada zbilansowany stosunek NPK 
z dużą zawartością magnezu, miedzi, 
manganu

Sugerowana dawka:  2–4 kg/ha

NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA ZBOŻA

18,58 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

133,29 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

23,28 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

29,58 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

56,35 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

Niezbędny do osiągnięcia  
wysokich i dobrej jakości plonów
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ZBOŻA OCHRONA HERBICYDOWA

Ochrona herbicydowa –  
jaką opcję wybrać?

Krzysztof Bzdęga, Crop Manager

W marcowej gazetce Kurka pisaliśmy jak ważnym zabiegiem jest ochrona herbi-
cydowa zbóż. Zwróciliśmy szczególną uwagę na najpopularniejszy chwast, czyli 
miotłę zbożową. W obecnym wydaniu skupimy się na chwastach dwuliścien-
nych. Wiosenna aura oraz wydłużający się dzień sprawiają, iż rośliny uprawne 
i towarzyszące im chwasty intensywnie się rozwijają. Poniżej przestawiamy 
Państwu jak wyglądają siewki najpopularniejszych chwastów dwuliściennych 
występujących na naszych polach. Natomiast w tabelce umieściliśmy zestawie-
nie porównawcze herbicydów oraz ich skuteczności chwastobójczej.

Podczas wiosennej lustracji pamiętajmy również 
o tych polach, na których zabieg odchwaszczania 
został wykonany jesienią aby wykluczyć ewentu-
alne zachwaszczenie wtórne.

gorczyca polna iglica pospolita jasnota ssp. mak polny

przytulia czepna bodziszek drobny chaber bławatek

maruna bezwonna/rumian polnykurzyślad polnykomosa biała

fiołek polnychwastnica jednostronna

Uporczywe chwasty naszych pól

ostrożeń polny



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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OCHRONA HERBICYDOWA ZBOŻA

PRZYKŁADOWE  
PREPARATY
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Bniec zwyczajny

Blekot pospolity W W W W

Bodziszek drobny W W W W Ś W W

Chaber bławatek Ś W Ś W W W W W

Dymnica pospolita W W W W W W

Fiołek polny W W W W W Ś Ś W

Gorczyca polna W W W W W W

Gwiazdnica pospolita W W W W W W W W W W

Jasnota purpurowa W W W W Ś Ś W W

Jasnota różowa W W W W Ś W W

Komosa biała W W W W W W W W

Kurzyślad polny W W Ś W W W

Mak polny W W W W W W Ś W W

Maruna bezwonna W W W W W W W W

Miotła zbożowa W W W W W W W W W W W W

Niezapominajka polna W W W W W W Ś W

Ostrożeń polny W W W W

Owies głuchy Ś Ś W W W

Perz właściwy Ś Ś

Poziewnik szorstki W W Ś W W W W

Przetacznik bluszczykowy W Ś W W Ś W Ś W

Przetacznik perski Ś Ś Ś W W W Ś

Przetacznik polny Ś W W W W W

Przytulia czepna W Ś/W W W W Ś W W

Rdesty W W W W

Rumian polny W W W W W W W W W

Rumianek pospolity W W W W W W W

Rzodkiew świrzepa W W W W

Samosiewy rzepaku W W W W W W W

Skrzyp polny W W W

Sporek polny W W Ś W W W

Starzec zwyczajny W W W

Stokłosy

Stulicha psia W

Szarłat szorstki W W W W

Szczaw polny 

Tasznik pospolity W W W W W W W W W W

Tobołki polne W W W W W W W W

Wyczyniec polny Ś Ś W W W W

Złocień polny W W Ś W W

Żółtlica drobnokwiatowa W W W



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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ZBOŻA OCHRONA HERBICYDOWA

MONARCHI 110 EC
HERBICYD

• Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych 
chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, 
jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym

Sugerowana dawka:  0,5–0,7 l/ha

TOTO 75 SG, GALAPER 200 EC, MONARCHI 110 EC 
PAKIET HANDLOW Y

WYJĄTKOWO SKUTECZNE NA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Opcja zawiera łącznie 4 substancje aktywne o 3 różnych mechanizmach zwalczania chwastów. Proponowana kombinacja (poza bardzo wysoką sku-
tecznością zwalczania chwastów dwuliściennych) jest niezawodna w zwalczaniu uciążliwych chwastów jednoliściennych – miotły zbożowej, wyczyńca 
polnego czy owsa głuchego. Dodatek nowego w naszej ofercie preparatu Monarchi 110 EC, zawierającego fenoksaprop-P-etylu, jedną z dwóch dostęp-
nych na rynku substancji z grupy graminicydów możliwych do zastosowania w zbożach, umożliwia skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych 
nawet w zaawansowanych fazach rozwojowych zbóż. Jedną z najważniejszych zalet tej kombinacji jest zatem również długi okres jej stosowania.

Sugerowane dawki:

Toto 75 SG  0,06 kg/ha 

Galaper 200 EC  0,33 l/ha 

Monarchi 110 EC  0,66 l/ha
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

W PAKIECIE
TANIEJ

85,67  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPER CENA

Specjalista w walce z: 
• wyczyńcem polnym
• miotłą zbożową
• chwastnicą jednostronną
• owsem głuchym



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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OCHRONA HERBICYDOWA ZBOŻA

TOTO 75 SG, GALAPER 200 EC
PAKIET HANDLOW Y

NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE NA RYNKU

Dużym atutem mieszaniny zawierającej łącznie 3 substancje aktywne jest wysoka skuteczność zwalcza-
nia najważniejszych gatunków chwastów jedno- i dwuliściennych w stosunkowo niskiej cenie. Toto 75 SG 
zawiera dwie uzupełniające się substancje aktywne w nowoczesnej formulacji SG – tifensulfuron metylu 
oraz metsulfuron metylu. Zwalczą one chwasty dwuliścienne. Galaper 200 EC zawiera fluroksypyr, który 
eliminuje z plantacji m.in. przytulię czepną – i to niezależnie od fazy jej rozwoju. Mieszanina ze względu 
na korzystną cenę idealnie nadaje się również na poprawki po jesiennych zabiegach herbicydowych – 
szczególnie tam, gdzie miotła zbożowa nie została w pełni zniszczona. 

Sugerowane dawki:

Toto 75 SG  0,09 kg/ha 
Galaper 200 EC  0,5 l/ha 
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

GALMET 20 SG, GALAPER 200 EC 
PAKIET HANDLOW Y

SZTANDAROWE ROZWIĄZANIE KURKI 
NIEZAWODNE W WALCE Z DWULIŚCIENNYMI

Mieszanina skierowana jest do zwalczania chwastów dwuliściennych na plantacjach, na których 
miotła zbożowa nie występuje bądź została zwalczona już w okresie jesiennym. Proponowane roz-
wiązanie jest niezwykle skuteczne w zwalczaniu najważniejszych gatunków chwastów dwuliścien-
nych. Mieszaninę Galmet 20 SG + Galaper 200 EC proponujemy na stanowiska o dużym nasileniu 
występowania fiołka polnego.

Sugerowane dawki:

Galmet 20 SG 0,02–0,03 kg/ha
Galaper 200 EC 0,4–0,6 l/ha
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

TRIBEN SUPER 50 SG, GALAPER 200 EC 
PAKIET HANDLOW Y

SKUTECZNE ROZWIĄZANIE NA DWULIŚCIENNE 
NIEZASTĄPIONY POGROMCA CHABRA BŁAWATKA

Rozwiązanie przeznaczone jest do walki z chwastami dwuliściennymi na plantacjach, na których 
miotła zbożowa nie występuje bądź została zwalczona już w okresie jesiennym. Proponowana mie-
szanina jest niezwykle skuteczna w zwalczaniu najważniejszych gatunków chwastów dwuliściennych. 
Mieszaninę z Triben Super 50 SG polecamy na stanowiska o dużej presji chabra bławatka.

Sugerowane dawki:

Triben Super 50 SG 0,024–0,04 kg/ha
Galaper 200 EC 0,4–0,6 l/ha
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha 46,44  zł *

* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

92,07  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPER CENA



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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HOBBY PIELĘGNACJA OGRODU

Trawnik z Florendi i Kurką!

Trawnik to taki zielony dywan, dywanik – w parku, ogrodzie, przed domem, na boisku, 
czy polu golfowym (tam nazywa się murawą). To prawdziwa duma właściciela i wielka 
ozdoba ogrodu. To doskonałe zielone tło dla innych roślin – kolorowych kwiatów 
i krzewów, drzewek i drzew. Razem z nimi tworzy wielobarwny i różnokształtny ki-
lim, kobierzec. Tak naprawdę trudno wyobrazić sobie ogród bez trawnika… W takim 
razie czym jest tak naprawdę ten trawnik…? Fachowo mówiąc to kompleks, zespół 
powiązanych ze sobą systemem korzeniowym traw pospolitych lub szlachetnych, 
wykorzystywany w celach ozdobnych i podkładowych, który jest systematycznie 
strzyżony na pewnej na ogół niewielkiej wysokości, dla wytworzenia maksymalnej 
jednorodności i uniknięcia tworzenia się kwiatostanów. Tworzy zwartą okrywę zwa-
ną darnią, w której poprzez gęsty system korzeni traw silnie wiąże się z wierzchnią 
warstwą gleby. Trawnik może być z siewu, albo z rolki. O taką roślinną konstrukcję 
należy bardzo dbać.

Za pożądane cechy dobrego trawnika uważa się jego jednolitość na całej powierzchni, gładkość i żywo 
zieloną barwę. Ważny jest jego skład pozbawiony chwastów. Zakładając, że mamy równe, żyzne i wilgotne 
podłoże oraz posialiśmy odpowiednią mieszankę traw, wystarczy rosnącą roślinność regularnie pielęgno-
wać – strzyc, nawadniać i napowietrzać. 

Jeśli chodzi o koszenie, to nie powinno się odcinać więcej niż 2 cm źdźbła, ale część pozostająca nie 
powinna być wyższa niż 2–4 cm. Wystrzyżoną trawę należy dokładnie zebrać po to, aby rosnąca nowa, 
zachowała żywy zielony kolor. Trawę należy kosić możliwie często, dostosowując strzyżenie do tempa jej 
wzrostu i warunków pogodowych, tak aby jej nie przesuszyć. Strzyżenie trawnika odsłania dolne, przy-
ziemne partie roślinności zmniejszając ich zacienienie, a to zwiększa powierzchniowe parowanie wody 
i dodatkowo pogłębia jej normalny deficyt, szczególne latem w okresach o mniejszych opadach deszczu.

Podlewanie trawnika powinno być wystarczająco obfite, zwłaszcza w okresy suche, ale nie powinno pro-
wadzić do jego zalewania i tworzenia się zastoisk wody, bo to może powodować gnicie trawy, zwłaszcza 
w zagłębieniach. Lepiej podlewać częściej, ale mniej, niż rzadziej, ale obficiej.

Napowietrzać należy szczególnie trawniki gęste i zbyt gęste oraz każdy na wiosnę, na starcie, żeby pobudzić 
trawę do rozwoju. Do napowietrzania służą specjalne urządzenia aeratory i wertykulatory – mechaniczne, 
elektryczne i spalinowe. Ale można tę czynność wykonać nawet zwykłymi grabiami, najlepiej ze spręży-
stymi zębami. 

Trawniki należy zasilać, wzmacniać, odżywiać specjalnymi nawozami do trawników. Jest to szczególnie 
ważne po zbyt wczesnym wiosennym ścięciu trawy, kiedy zimowe zapasy zostały zużyte, a regeneracja 
odbywa się często zbyt słabo, ze względu na usunięcie organów asymilacyjnych. Latem, przy suszy, silniej 
rozwijają się korzenie, a słabiej część nadziemna. Z kolei zbyt późne przycinanie trawnika jesienią nie 
pozwala w dostatecznym stopniu zregenerować zapasów przed zimą, a wtedy rośliny łatwiej wymarzają, 
a wiosną zaczynają wegetację z opóźnieniem i źle rosną. W każdym przypadku ważne jest ich zasilenie 
specjalnymi właściwie dobranymi nawozami. Najważniejszym składnikiem mineralnym, którego trawnik 
potrzebuje wiosną i wczesnym latem jest azot, który sprawia że darń jest zielona i silna. Drugim ważnym 
składnikiem jest fosfor, który wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Jak sprostać temu zadaniu…

Michał Piskuła, Florendi

Idealnie nadaje się do tego Nawóz 3 w 1 do traw-
ników Florendi, który zawiera w swoim składzie ho-
mologowany kompleks z alg morskich NutriActiv® 
oraz azot i fosfor, niezbędne dla uzyskania i utrzy-
mania pięknego trawnika. Nawóz ten dzięki kom-
pleksowi NutriActiv® dodatkowo:
• reguluje odczyn gleby i zapewnia właściwe zrów-

noważone odżywienie trawnika, gwarantujące 
odpowiednią gęstość, wytrzymałość, trwałość, 
i jego odnawianie się;

• stymuluje rozwój korzeni, poprzez intensyfika-
cję podziałów komórkowych w merystemach 
wzrostu, a pamiętajmy że system korzeniowy 
(zwłaszcza korzenie boczne i włośnikowe) to 
„gęba” rośliny, którą roślina pobiera wodę i skład-
niki pokarmowe;

• poprzez regulację kwasowości zapobiega roz-
wojowi mchu, bez plam siarczanu żelaza na 
trawniku.

Nawóz ten nie stwarza ryzyka spalenia trawników 
i nie niszczy życia glebowego i mikroorganizmów. 
Jest bezpieczny, można go stosować w pobliżu 
chodników i tarasów. Formuła granulatu pozwala 
na równomierne rozprowadzenie nawozu i jego 
szybkie uaktywnienie się w gruncie. Naprawdę 
warto spróbować!

Powodzenia w uprawie i pielęgnacji trawników razem z Florendi i Kurką  
życzy Michał Piskuła
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PIELĘGNACJA OGRODU HOBBY

Poznaj rodzinę produktów Florendi. Sięgnij po naturalną biostymulację 
z alg morskich i ciesz się zdrowiem swoich upraw!

FLORENDI NAWÓZ 
DO RÓŻ I KRZEWÓW 
KWITNĄCYCH
Dzięki Nutri Activ®, kompleksowi 
z alg morskich zadba nie tylko 
o nasze róże, ale także zaopiekuje się 
hortensjami, azaliami, rododendrona-
mi, forsycjami czy innymi krzewami 
kwitnącymi. Poprawi kwitnienie 
i ukorzenienie. Jedno opakowanie 
wystarczy na 26 roślin!

FLORENDI  
DO STORCZYKÓW
Nawóz do storczyków Florendi 
przygotowany w nowoczesnej for-
mule przeźroczystej mgiełki goto-
wej do natychmiastowego użycia. 
Nadaje się do wszystkich odmian 
storczyków, odżywia, nawadnia 
i wzmacnia rośliny. Oferowany 
w wygodnym eleganckim opako-
waniu. Dostępny w sprzedaży tak-
że w postaci płynnej w butelkach 
0,5 l i 1 l (1 l daje 200 l roztworu, 
0,5 l daje 100 l roztworu nawozu).

NAWÓZ FLORENDI 
DO IGLAKÓW
W wygodnym wiaderku 4 kg, to 
odpowiedni do wszystkich roślin 
iglastych, a także do różnych 
odmian krzewów żywopłotowych 
(głogownik [Photinias], tawuła 
[Spirea], żylistek [Deutzia] itp.). 
Wiaderko zapewni nawożenie 
nawet 50 drzewom!

NAWÓZ FLORENDI  
DO TRAWNIKÓW Z MCHEM 
3W1 BEZ ŻELAZA

FLORENDI NAWÓZ 
UNIWERSALNY
Stworzony na bazie Nutri 
Activ®, kompleksu z alg. 
Odpowiedni do wszystkich 
upraw ogrodowych, poczyna-
jąc od roślin dekoracyjnych, 
warzyw i trawników. Najlepszy 
do wiosennych porządków 
w naszych ogródkach(kartonik 
wystarczy na 32 m2, butelka 1 l 
to 200 l roztworu!).

FLORENDI NAWÓZ  
DO PELARGONII 
Najlepszy wybór Florendi do wszyst-
kich odmian pelargonii, a także roślin 
kwiatowych (begonia, fuksja, niecierpek, 
fiołek, petunia, pierwiosnek, szałwia 
itp.). Zapewnia bardziej obfite kwitnie-
nie (więcej kwiatów) oraz wspomaga 
rozwój korzeni, a przez to zapewnia 
lepsze zaopatrzenie roślin w wodę 
i składniki pokarmowe. Jego 
wysoka jakość i skuteczność 
działania jest potwierdzona 
badaniami(jedna butelka 1 l 
to 200 l roztworu!).

Rewolucyjny nawóz do trawników 
z mchem w formule mikrogranulatu. 
Jedyny tego typu nawóz, który skutecznie 
likwiduje mech z trawnika bez użycia 
siarczanu żelaza. Jako produkt z rodziny 
Florendi posiada naturalny składnik 
biostymulujący NutriActiv® na bazie 
ekstraktów z alg brunatnych o udowod-
nionej skuteczności. Dostępny w postaci 
wygodnych wiaderek i worków z rączką 
9 kg (jeden worek wystarczy na 300 m2, 
wiaderko wystarczy na 130 m2). 98,00  zł  (9 kg)

19,99  zł  (1 l)

19,99  zł  (1 l)

56,00  zł  (4 kg)

12,00  zł  (0,1 l)

39,99  zł  (4 kg)

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA
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BURAK OCHRONA HERBICYDOWA

Buraki bez chwastów
Paweł Talbierz, Crop Manager

ZABIEG T1

Oblix MT 500 SC  2,0 l/ha

+ Partner+  0,5 l/ha

+ Stablix pH  0,1 l/ha

Rozwiązanie to idealnie sprawdza się jako pierwszy zabieg ochronny w burakach cukrowych, ze względu 
na obecność dwóch substancji aktywnych: etofumesatu i metamitronu, które są w pełni bezpieczne dla 
roślin buraka oraz działają zarówno doglebowo jak i nalistnie. Dzięki temu chronimy plantacje zarówno 
przed zachwaszczeniem pierwotnym, jak i wtórnym. Zachęcamy do zastosowania herbicydu Oblix MT 500 SC 
wraz z adiuwantem olejowym Partner+, który wpływa na polepszenie skuteczności w skrajnych warunkach 
pogodowych, tj. nadmierna susza czy zimno.

T1

Ochrona buraków cukrowych przed chwastami wymaga od 
plantatorów wnikliwej obserwacji sytuacji na polu. Ze względu 
na siew w szerokich rzędach, i długi okres wysokiej konkuren-
cyjności chwastów w stosunku do rośliny uprawnej bardzo 
często konieczne jest wykonanie trzech lub więcej zabiegów 
herbicydowych. Metoda dawek dzielonych jest w pełni sku-
teczna na chwasty w niskich fazach rozwojowych, dlatego 
też kolejne zabiegi powinno się wykonywać w dosyć krótkich 
odstępach czasu. Z reguły jest to okres 7–10 dni, jednak re-
alne odstępy między zabiegami muszą wynikać z kiełkowania 
nowych chwastów w glebie. 
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OCHRONA HERBICYDOWA BURAK

ZABIEG T2, T3

ZABIEG TJ

Tab.1. Szkodniki występujące w burakach – okres występowania i powodowane uszkodzenia.

GATUNEK
OKRES 
WYSTĘPOWANIA

USZKODZENIA

Drobnica  
burakowa

Od kiełkowania  
do fazy 4 liści

Uszkodzą korzenie siewek i kieł-
ki, powodując zamieranie rośliny

Mszyca  
trzmielinowo-burakowa

Od czerwca  
do sierpnia

Uszkodzenia liści sercowych, 
które kurczą się i zwijają brzegi. 
Przenosi groźne choroby wiruso-
we buraków: mozaikę i żółtaczkę

Pchełka  
burakowa

Od III dekady kwietnia 
do fazy 6 liści buraka 
(połowa maja)

Uszkodzenie kiełek, liścieni 
i pierwszych liści. Wygryzanie 
otworów w liściach

Śmietka  
ćwiklanka

Do fazy 4 liści buraka
Minują liście, wgryzają się mię-
dzy dolną i górną skórkę

Pierwsze tygodnie wegetacji buraka to także okres walki ze szkodnikami, 
które są szczególnie groźne dla roślin we wczesnych fazach rozwojowych. 
Pełen przegląd gatunków groźnych dla buraka cukrowego znajdą Państwo 
w tabeli 1. W przypadku zagrożenia występowania szkodników na plantacji, 
warto do mieszaniny herbicydów dodać środek owadobójczy, np. pyretroid 
zawierający w swoim składzie cypermetryne 100 EC (0,25–0,3 l/ha) lub del-
tametrynę 050 CS (0,1 l/ha).

OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI

Kolejne zabiegi mają na celu przede wszystkim zwalczenie zachwaszczenia wtórnego plantacji, w tym 
chwastów, które mogą intensywnie konkurować z burakiem. Dlatego też herbicyd Oblix MT proponuje-
my połączyć z Corzalem, zawierającym fenmedifam, jako substancje aktywną. Produkt ten, działający na 
chwasty typowo nalistnie zwalcza je od fazy liścieni do fazy 2–4 liści. Mimo silnego działania nalistnego 
jest bezpieczny w stosowaniu i stanowi idealne uzupełnienie przedstawionej technologii. Herbicyd zwal-
cza takie uciążliwe chwasty jak jasnoty, poziewnik szorstki czy tobołki polne, a dodatkowo wspomaga 
zniszczenie komosy białej.

Stablix pH to kondycjoner, który reguluje pH oraz twardość wody. Polecany szczególnie do zabiegów 
w burakach aby polepszyć jakość wody do zabiegów i wzmocnić działanie substancji czynnych herbicydów, 
które preferują odczyn lekko kwaśny.

Uzupełnieniem prawidłowo dobranej ochrony herbicydowej jest zastosowanie graminicydu, herbicydu zwal-
czającego chwasty jednoliścienne. Na plantacjach buraków cukrowych często mamy do czynienia z samo-
siewami zbóż, a jeszcze częściej z chwastnicą jednostronną czy perzem właściwym. W celu wyeliminowania 
tych groźnych gatunków jednoliściennych skutecznym i tanim rozwiązaniem jest zastosowanie produktu 
Buster 100 EC. Dawka uzależniona jest od występujących chwastów i ich fazy rozwojowej podczas zabiegu:
• samosiewy zbóż 0,5 l/ha
• chwastnica jednostronna do 1,0 l/ha
• perz właściwy 1,0–1,5 l/ha

Substancja aktywna preparatu jest szybciej wchłaniana przez roślinę, jeżeli zastosują Państwo adiuwant 
olejowy, dlatego zachęcamy do łącznego stosowania Buster z Partnerem+.

Oblix MT 500 SC  2,0 l/ha

+ Corzal  157 SE 0,6 l/ha

+ Partner+  0,5 l/ha

+ Stablix pH  0,1 l/ha

perz właściwy

Buster 100 EC  1,0–1,5 l/ha

+ Partner+  0,5 l/ha

samosiewy zbóż
chwastnica jednostronna
miotła zbożowa

Buster 100 EC  0,4–0,5 l/ha

+ Partner+  0,5 l/ha

TJ

T2
T3
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BURAK OCHRONA HERBICYDOWA

OBLIX MT 500 SC
HERBICYD

• Połączenie dwóch niezwykle skutecznych substancji aktywnych: 
metamitronu i etofumesatu

• Wykazuje działanie doglebowe i nalistne
• Bardzo bezpieczny dla roślin uprawnych
• Skutecznie ogranicza zachwaszczenie wtórne
•  Najsilniejszy efekt działania widoczny we wczesnych fazach 

rozwojowych chwastów
• Możliwość stosowania niezależnie od fazy rozwojowej buraka

Sugerowana dawka:  2,0 l/ha

ETHOFOL 500 SC
HERBICYD

• Idealny partner do pozostałych herbicydów 
stosowanych w buraku cukrowym

• Zwiększa skuteczność zwalczania 
jednorocznych chwastów dwuliściennych

• Wysoka skuteczność w ochronie przed 
chwastnicą jednostronną w początkowej fazie 
jej wzrostu (do 1 liścia)

• Wykazuje silne działanie doglebowe
• Pobierany przez korzenie chwastów
• Najsilniejszy efekt działania w fazie 

kiełkowania chwastów

Sugerowana dawka:  0,4–0,6 l/ha

CORZAL 157 SE
HERBICYD

• Wykazuje działanie nalistne
• Skutecznie niszczy chwasty od 

fazy liścieni do 2–4 liści
• Dodatek adiuwantu zwiększa 

spektrum zwalczanych chwastów 
o gatunki średniowrażliwe

• Idealny dodatek do mieszanin 
z innymi herbicydami

• Wspomaga zwalczanie jasnoty, 
komosy białej oraz fiołka 
polnego

Sugerowana dawka:  1,4 l/ha

TARGET 700 SC
HERBICYD

• Środek chwastobójczy do 
stosowania doglebowo lub 
nalistnie, przeznaczony do 
zwalczania jednorocznych 
chwastów dwuliściennych 
i jednoliściennych 
w buraku cukrowym i buraku 
pastewnym

• Środek pobierany jest przez 
liście i korzenie chwastów. 
Najskuteczniej działa na 
chwasty od fazy kiełkowania 
do fazy liścieni

Sugerowana dawka:  1 l/ha

BUSTER 100 EC
HERBICYD

• Herbicyd stosowany nalistnie, 
przeznaczony do zwalczania perzu 
właściwego, samosiewów zbóż i innych 
chwastów jednoliściennych w uprawie 
rzep buraka cukrowego

• W celu zwalczenia chwastnicy 
jednostronnej, miotły zbożowej, 
samosiewów zbóż lub perzu, środek  
Buster 100 EC należy stosować od fazy  
2 liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie 
więcej niż 40% międzyrzędzi

Sugerowana dawka:
w celu zwalczenia samosiewów zbóż:  0,5 l/ha
w celu zwalczenia perzu:  1,5 l/ha

186,32 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

116,94 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

64,53 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

117,49 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

39,16  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

51,67  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SAMOSIEWY ZBÓŻ

PERZ
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OCHRONA HERBICYDOWA ZIEMNIAK

Zwalczanie chwastów  
na plantacjach ziemniaków

Paweł Talbierz, Crop Manager

Ziemniak, podobnie jak inne rośliny jare uprawiane w szerokich rzędach jest bardzo wrażliwy na zachwaszczenie. Wynika to 
głównie z powolnego rozwoju w początkowym okresie wegetacji, a więc zmniejszoną konkurencyjnością względem chwa-
stów. Straty spowodowane nadmiernym występowaniem niepożądanych gatunków sięgają od 10 do 70%. Chwasty często 
stają się również źródłem chorób i szkodników. W praktyce ochronę plantacji ziemniaka przeprowadza się przy użyciu metody 
mechanicznej oraz chemicznej.

Zdecydowanie skuteczniejsze i tańsze jest przeprowadzenie metody chemicznej. W tym celu stosuje się 
herbicydy działające doglebowo lub nalistnie. Skuteczność preparatów doglebowych związana jest ściśle 
z warunkami pogodowymi, w tym z wilgotnością gleby i temperaturą powietrza. W okresie po posadzeniu 
ziemniaka, ale przed skiełkowaniem chwastów najczęściej stosuje się preparaty oparte na chlomazonie 
i linuronie, które działają na chwasty kiełkujące w glebie. Dodatkowo linuron niszczy chwasty także przez 
liście. Przykładem takiego herbicydu jest Ipiron 450 SC, który charakteryzuje się wysoką skutecznością 
w walce z jednorocznymi chwastami dwuliściennymi tj. komosa biała, kurzyślad polny, gwiazdnica pospolita, 
starzec zwyczajny czy żółtlica drobnokwiatowa.

W przypadku warunków uniemożliwiających wykonanie ochrony doglebowej lub gdy nie jest ona w pełni 
skuteczna, często konieczne jest wykonanie zabiegu powschodowego. Stanowi on także zabezpieczenie 
przed zachwaszczeniem wtórnym, które może pojawić się pod koniec okresu wegetacji. Ważnym jest aby 
termin zabiegu był powiązany z fazą rozwojową chwastów. Dodatkowo nie zaleca się wykonywania go 
później niż w fazie zwierania rzędów ziemniaka. Spośród substancji stosowanych w tym terminie szerokie 
spektrum zwalczanych chwastów posiada rimsulfuron, substancja aktywna działająca zarówno na chwa-
sty jednoliścienne (chwastnica jednostronna, perz właściwy) jak również dwuliścienne (jasnoty, maruna, 
ostrożeń, samosiewy rzepaku, przytulia, rumiany. Takim produktem jest Rimel 25 SG, który dodatkowo 
sprzedawany jest w pakiecie razem z adiuwantem Asystent+, który wspomaga jeszcze lepsze wykorzystanie 
substancji herbicydu, czego efektem jest wysoka skuteczność działania.

POWSCHODOWO

PRZEDWSCHODOWO

Rimel 25 SG  40–60 g/ha

+ Asystent+ 0,1 l/ha

Ipiron 450 SC  1,5–2,0 l/ha

chlomazon 360 CS 0,2 l/ha

termin zabiegu

termin zabiegu
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ZIEMNIAK OCHRONA HERBICYDOWA I INSEKTYCYDOWA

IPIRON 450 SC
HERBICYD

• Działa doglebowo i nalistnie
• Chwasty wrażliwe pobierają środek poprzez 

korzenie oraz liście
• Zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne 

w uprawach ziemniaka oraz marchwi 
• Możliwość skutecznego stosowania nawet 

do fazy 6 liści chwastów
• Ochrona przed- i powschodowa plantacji 

marchwi oraz przedwschodowa plantacji 
ziemniaka

Sugerowana dawka:  1,5–2 l/ha

Stonka ziemniaczana to jeden z najbardziej popularnych szkodników, który 
występuje w polskim rolnictwie. Początek walki z tym chrząszczem przypada 
na czasy PRLu, kiedy to wmawiano obywatelom, że plaga stonki związana jest 
z „dywersją wrogów socjalizmu”. Dzisiaj wiemy już, że nie zwalczana w odpo-
wiedni sposób może prowadzić do strat w plonie rzędu nawet 60%! Owad ten 
wykształca 2–3 pokolenia w sezonie, a pierwszy masowy pojaw stonki przypada 
na miesiące czerwiec i lipiec. Stadium, które powoduje najwięcej szkód są larwy, 
jednak w praktyce zwalcza się je tak samo często jak owady dorosłe (chrząszcze). 
Minimalne straty plonu występują już przy 15 larwach na jednej roślinie ziemnia-
ka. Najskuteczniejszą metodą ochrony są zabiegi chemiczne, które powinny być 
poparte dokładnym monitoringiem plantacji. Wśród stosowanych insektycydów 
najliczniejszą grupę stanowią pyretroidy (np. deltametryna), jednak ze względu 
na krótkie działanie, coraz częściej zastępuje się je substancjami z innych grup, 
szczególnie takich na które stonka nie nabrała odporności. Jedną ze skutecz-
niejszych jest acetamipryd, zawarty w produkcie Apis 200 SE. Dzięki działaniu 
systemicznemu, jest w stanie w dłuższym okresie czasu chronić plantacje przed 
żerowaniem stonki ziemniaczanej.

Najgroźniejszy szkodnik 
ziemniaka? Stonka!

Paweł Talbierz, Crop Manager

deltametryna 050  0,1–0,15 l/ha

Apis 200 SE  0,1–0,15 l/ha

RIMEL 25 SG 
+ ASYSTENT+
HERBICYD

• Długi okres stosowania
• Bezpieczny dla upraw kukurydzy oraz 

ziemniaka
• Bezwzględny w walce z chwastami 

jednoliściennymi oraz dwuliściennymi
• Pobierany częściowo przez liście 

i korzenie chwastów
• Idealny produkt do mieszanin 

zbiornikowych
• Błyskawiczna szybkość działania

Sugerowana dawka:  
Rimel 25 SG  0,05 kg/ha
Asystent+  0,05–0,1 l/ha

121,84 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

98,18 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

APIS 200 SE
INSEKT YCYD

• Szybkie zwalczanie szkodników, dzięki działaniu 
kontaktowemu

• Przedłużona ochrona upraw przed kolejnymi 
nalotami ze względu na działanie powierzchniowe, 
wgłębne i systemiczne na roślinie

• Skuteczny w zwalczaniu szkodników, np. słodyszka 
rzepakowego i stonki ziemniaczanej 

• Dzięki unikalnym właściwościom chemicznym 
jest nieszkodliwy i bezpieczny dla pszczół oraz 
innych owadów zapylających (brak okresu 
prewencji), dzięki czemu stosowany w okresie 
kwitnienia rzepaku nie stwarza ryzyka dla owadów 
pożytecznych

Sugerowana dawka:   
ziemniak 0,1–0,15 l/ha

SUPER CENA

PONAD 60% WIĘCEJSUBSTANCJI AKTYWNEJ



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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NIE ZAPOMNIJ O ADIUWANTACH 

PARTNER+
ADIUWANT

• Poprawia przyczepność cieczy 
roboczej do powierzchni liści 

• Ułatwia rozkład wosków 
i przyspiesza wnikanie substancji 
aktywnej preparatu do rośliny

• Poprawia skuteczność preparatów
• Zwiększa odporność na zmywanie 
• Nowoczesna technologia produkcji 

zapewnia wyższą skuteczność niż 
tradycyjne adiuwanty oparte o oleje 
mineralne

Sugerowana dawka:  0,5–1 l/ha  
(przy wydatku cieczy 200–300 l/ha)

SOILON
ADIUWANT

• Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej 
w trakcie wykonywania zabiegów 
opryskiwania

• Obniża napięcie powierzchniowe i kąt 
przylegania cieczy opryskowej 

• Zmniejsza parowanie cieczy opryskowej, 
podnosząc skuteczność działania 
herbicydów w trakcie suszy

• Zwiększa koncentrację herbicydu 
w wierzchniej warstwie gleby, utrudniając 
przenikanie substancji aktywnych 
w głąb profilu glebowego, w wyniku czego 
poprawia skuteczność chwastobójczą 
herbicydów

• Umożliwia obniżenie wydatku cieczy 
opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar)

Sugerowana dawka:  0,4–0,5 l/ha 
(przy wydatku cieczy 200–300 l/ha)

STABLIX PH
ADIUWANT

• Sekwestruje jony wapnia i magnezu 
zawarte w wodzie twardej (poprawia 
jakość wody)

• Zawiera niejonowy surfaktant, zwiększa 
przyczepność i pobranie przez rośliny

• Indykator pH (barwnik) ułatwia 
dawkowanie

Sugerowana dawka:  0,05–0,1% v/v  
(50–100ml na 100 l wody)

CLEAN SPEED
ADIUWANT

• Środek myjący przeznaczony do 
czyszczenia opryskiwaczy polowych 
z pozostałości środków ochrony roślin

• Nie działa agresywnie na farby, lakiery 
i aluminium

• Posiada właściwości antykorozyjne 
• Przystosowany także do czyszczenia 

innych maszyn rolniczych oraz 
budynków, cieplarni, szklarni

Sugerowana dawka:  200 ml/100 l wody 
przy rutynowym myciu opryskiwaczy

ASYSTENT+
ADIUWANT

• Umożliwia idealne pokrycie cieczą 
opryskiwanych roślin nawet w bardzo 
zagęszczonym łanie

• Ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji 
aktywnych do rośliny

• Poprawia skuteczność preparatów nalistnych
• Zwiększa odporność na zmywanie
• Pozwala zmniejszyć koszty zabiegów ochrony 

roślin

Sugerowana dawka:  0,05–0,1 l/ha 
(przy wydatku cieczy 200–300 l/ha)

10,59 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

17,05 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

6,70 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

12,36 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

6,13 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA



Sklepy rolnicze Kurka zapraszają po wysoki plon!

785-901-740

biuro@kurka.info.pl

Dobre sklepy rolnicze


