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Jak skutecznie zwalczać chwasty jesienią
raport z doświadczeń

Przedstawiamy Państwu wyniki z doświadczeń ścisłych, które są kontynuacją wieloletnich badań herbicydowych. Zostały 
założone w czterech lokalizacjach. Badaliśmy skuteczność działania preparatów w zwalczaniu chwastów. Termin aplikacji był 
dodatkowym czynnikiem zmiennym, który także analizowano. Zabiegi były wykonywane przedwschodowo, powschodowo, 
w technologiach jednozabiegowych, dwuzabiegowych oraz wiosennych. W poniższym raporcie przedstawimy Państwu wyniki 
tych rozwiązań, które charakteryzowały się wysoką skutecznością.

Krzysztof Bzdęga

Zabieg przedwschodowy
Surfer 50 SG 0,02 kg/ha + chlorotoluron 500 SC 1,5 l/ha + Saper 500 SC 0,3 l/ha

Spośród zabiegów przedwschodowych na uwagę zasługuje połączenie trzech 
substancji aktywnych stosowanych najczęściej zaraz po siewie. Wyniki badań 
dowodzą, że mieszanina Surfer 50 SG, Saper 500 SC oraz Tolurex 500 SC cha-
rakteryzuje się szerokim oknem stosowania, działa skutecznie zastosowana 
zarówno przedwschodowo, jak i do końca jesiennej wegetacji. Wszystkie trzy 
substancje silnie działają na miotłę zbożową. Pierwszy preparat Surfer 50 SG 
jest nowością - zawiera substancję aktywną chlorosulfuron znaną od lat, 

lecz w nowoczesnej formulacji SG. Dzięki niej substancja efektywniej wnika 
do wnętrza rośliny oraz w porównaniu do dostępnej dotychczas formula-
cji zostaje łatwiej wypłukana z opryskiwacza. Połączenie chlorosulfuronu 
z pozostałymi dwiema substancjami diflufenikanem oraz chlorotoluronem 
w doświadczeniach zwalczyło w pełni miotłę zbożową jaki i chwasty dwu-
liścienne, które występowały na poletkach (Tabela 1).

TABELA 1.
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Surfer 50 SG (0,02 kg/ha)  
+ chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha)  
+ Saper 500 SC (0,3 l/ha)

98 100 97 95 99 95 94 100 100 100

*  Surfer 50 SG (0,037 kg/ha)  
+ Saper 500 SC (0,25 l/ha)

97 97 97 92 100 100 93 100 100 95

* ekonomiczna opcja „żytnia”

Efekt stosowania mieszaniny preparatów Surfer 50 SG (0,02 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha). Dla porównania poletko kontrolne nie poddane zabiegowi.
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Zabieg powschodowy

Toto 75 SG (0,09 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha)

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha)

Zabieg wykonano po pojawieniu się pierwszego liścia pszenicy mieszani-
ną trójskładnikową, złożoną ze środków Toto 75 SG, Tolurex 500 SC oraz 
Saper 500 SC. Preparat Toto 75 SG wybrano jako podstawę do badań ze 
względu na zawartość dwóch sprawdzonych substancji aktywnych z grupy 
sulfonylomoczników: tifensulfuronu metylu – 68,2% i metsulfuronu metylu – 
6,8%. Substancje te pobierane są przez liście oraz częściowo przez korzenie, 
działają systemicznie, szybko przemieszczając się w roślinie. Wstrzymują 
wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Substancja aktywna chloro-
toluron (Tolurex 500 SC) wspiera walkę z chwastami jednoliściennymi przy 
temperaturach nieco niższych niż optymalne dla sulfonylomoczników. Trzecią 

substancją jest diflufenikan zawarty w preparacie Saper 500 SC, który wnika 
do chwastów poprzez kiełki wschodzących roślin oraz częściowo przez liście. 
Poprzez bardzo długie działanie w glebie skutecznie niszczy wschodzące 
kiełki chwastów. Rozwiązanie te idealnie nadaje się do strategii antyodpor-
nościowej, ponieważ łączy w sobie cztery substancje aktywne o trzech róż-
nych mechanizmach zwalczania. Dzięki temu uzyskujemy szerokie spektrum 
zwalczanych chwastów takich jak: miotła zbożowa, przytulia czepna, maki, 
samosiewy rzepaku, chwasty niższego piętra – fiołek polny, przetaczniki, 
jasnoty, niezapominajka polna. Opcja 1 w Tabeli 1.

Pszenica ozima po zastosowaniu oprysku effr.

Rozwiązanie oparte o preparat Galmet 20 SG zawierający metsulfuron metylu 
w formulacji SG. Charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu tak 
uporczywych chwastów jak: chwastów rumianowatych, maków, chabrów, 
ostrożnia polnego. Spośród wszystkich herbicydów zbożowych najlepiej 
likwiduje bodziszka drobnego oraz efektywnie niszczy fiołka, przetaczni-
ka perskiego, kurzyślad polny i niezapominajkę polną. Na stanowiskach 
po rzepaku idealnie zwalcza samosiewy rzepaku. Uwzględniając problem 

występowania odporności dodatek preparatu zawierającego chlorotoluron 
(Tolurex 500 SC) wprowadza dodatkowy mechanizm zwalczania chwastów 
i skutecznie zwalcza m.in. miotłę zbożową. Dopełnieniem tej mieszaniny jest 
substancja aktywna diflufenikan zawarta w preparacie Saper 500 SC, która 
doskonale zwalcza przytulię czepną oraz na długo chroni od zachwaszczenia 
wtórnego. Opcja 2 w Tabeli 2.

Zboże po zastosowaniu Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Saper 500 SC (0,3 l/ha).
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Zabieg powschodowy dwuzabiegowy 
w technologii jesień–wiosna
Ochrona herbicydowa oparta o technologię dwuzabiegową jesień – wiosna ma wielu zwolenników. Cena takiej opcji nie różni się znacznie od opcji jedno-
zabiegowej. Pomimo dodatkowych kosztów wykonania wiosennego zabiegu dokonujemy ważnej wiosennej lustracji po okresie jesienno-zimowym.

Galmet 20 SG ( 0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) + Galaper 200 EC (0,5 l/ha)

Spośród technologii dwuzabiegowych, jakie przebadaliśmy, ponownie roz-
wiązanie powyższe wypadło bardzo dobrze. Charakteryzuje się najszerszą 
paletą zwalczanych chwastów oraz wybitną skutecznością. Chwast, który 
bezwzględnie powinien być zniszczony jesienią jest miotła zbożowa. Zgodnie 
z wynikami doświadczeń na badanych obiektach mieszanina preparatów 
chlorotoluron (Tolurex 500 SC) z herbicydem Galmet 20 SG skutecznie wy-
eliminowała miotłę zbożową oraz szeroką paletę chwastów dwuliściennych, 

takich jak: chwasty rumianowate, maki, chabry, ostrożenia polnego, bodziszka 
drobnego, fiołka polnego, przetacznika perskiego, kurzyślad polny i niezapo-
minajkę polną. Zabieg doskonale zniszczył samosiewy rzepaku. Wiosenne za-
stosowanie herbicydu Galaper 200 EC zawierającego fluroksypyr skutecznie 
zniszczyło przytulię czepną. Warto przypomnieć, że Galaper 200 EC zwalcza 
przytulię czepną niezależnie od jej fazy rozwoju. Opcja nr 3 w Tabeli 2.

Efekty zastosowania preparatów Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) jesienią oraz Galaper 200 EC (0,5 l/ha) wiosną.

TABELA 2.

KOMBINACJE 
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Toto 75 SG (0,09 kg/ha)  
+ chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha)  
+ Saper 500 SC (0,3 l/ha)

100 100 100 100 100 100 98,3 100 100 100

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha)  
+ chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha)  
+ Saper 500 SC (0,3 l/ha)

100 99,8 100 100 100 100 97 100 100 100

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) 
+ chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) 
lub Galaper 200 EC (0,5)

95 91 97 96 100 100 100 100 100 100

KONTROLA 125 11 28 55 6 400 11 7 3 3
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Wrażliwość chwastów na różne substancje aktywne

NAZWA PRODUKTU/

TECHNOLOGII 
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Bodziszek drobny     Ś Ś W Ś W W W W W W   W W

Chaber bławatek W Ś Ś Ś W O W W W W W W Ś   W W

Dymnica pospolita O   W   W   W O W       Ś W

Fiołek polny   Ś W   W   W W W W W W Ś W W W

Gorczyca polna Ś W W W Ś   W W W W W W W   W W

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

Jasnota purpurowa   W W Ś W   W W W W W W W   W W

Jasnota różowa W   W Ś W   W W W W W W W   W W

Komosa biała W W   Ś W   W W W W W W   Ś W W

Kurzyślad polny             W W W W     W W

Mak polny O   W Ś   O W W W W W     W W

Maruna bezwonna   W W Ś W   W W W W W W W W W W

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

Niezapominajka polna W   W W     W W W W W W     W W

Ostrożeń polny   O O O O   W W W W W   O W W

Owies głuchy O       O     Ś O     O      

Perz właściwy     O O O             O O    

Powój polny     O   O               O W  

Poziewnik szorstki             W W W W     W W

Przetaczniki O   W   O W W W W W       W W

Przytulia czepna Ś Ś W Ś W W Ś W W Ś Ś O W W W W

Rdesty   Ś         W W W W   W   W W

Rumian polny W W W W W W W W W W     W   W W

Rumianek pospolity             W W W W     W W

Rzodkiew świrzepa     W W     W W W W W     W W

Samosiewy rzepaku Ś   W W Ś W W W W W W W W Ś W W

Skrzyp polny     O O O               O W W

Sporek polny             W W W W W     W Ś

Szarłat szorstki   W         W W         W

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

Tobołki polne W W W W W W W W W W W W     W W

Wyczyniec polny W Ś W Ś     W   W     Ś    

Życica wielokwiatowa                            
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TOLUREX 500 SC, SAPER 500 SC, GALMET 50 SG
PAKIET HANDLOW Y
• Powschodowy wariant jesiennej ochrony herbicydowej gwarantujący pełne spektrum zwalczanych chwastów
• Wariant zapewnia wydłużone działanie przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej
• GALMET 20 SG zapewnia zwalczanie szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych, skutecznie zwalcza bodziszka, fiołki, 

chwasty krzyżowe (tasznik, tobołki) i niezapominajkę polną oraz skutecznie niszczy samosiewy rzepaku, wzmacnia działanie 
mieszaniny na miotłę zbożową

• Diflufenikan zawarty w SAPER 500 SC doskonale zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym, zwalcza przytulie czepna 
i inne chwasty dwuliścienne 

• Połączenie trzech substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania

Sugerowane dawki:
Galmet 20 SG  0,03 kg/ha
Saper 500 SC   0,2–0,3 l/ha
Tolurex 500 SC  1,5 l/ha

Zalecany adiuwant:
Asystent+   0,05 l/ha

TOLUREX 500 SC, SAPER 500 SC, SURFER 50 SG
PAKIET HANDLOW Y

• Szerokie spektrum zwalczanych chwastów
• Niezawodna mieszanina w doglebowym i wczesno powschodowym odchwaszczaniu plantacji zbóż
• Długi okres działania środka zabezpiecza plantację przed zachwaszczeniem wtórnym dlatego jeśli planowany w następnych 

sezonach jest siew rzepaku bądź buraków, zapoznaj się z informacją o dobrze roślin następczych zawartą na etykiecie
• Od lat chlorosulfuron stosowany jest w Polsce lecz dopiero teraz w nowoczesnej formulacji SG
• Zwalcza szereg chwastów dwuliściennych oraz miotłę zbożową

Sugerowane dawki:
Surfer 50 SG  0,02 kg/ha
Saper 500 SC  0,2–0,3 l/ha
Tolurex 500 SC  1,5 l/ha

Zalecane adiuwanty:
SoliON  0,5 l/ha (przy stosowaniu doglebowym)
Asystent+  0,05 l/ha (przy stosowaniu nalistnym)

SAPER 500 SC, SURFER 50 SG
PAKIET HANDLOW Y

• Zwalczanie najbardziej popularnych chwastów w tym miotłę zbożową,
• Silne i długie działanie doglebowe obu herbicydów
• Połączenie dwóch substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania
• Szerokie okno stosowania przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej

Sugerowane dawki:
Saper 500 SC  0,2 l/ha
Surfer 50 SG  0,03 kg/ha

Zalecane adiuwanty:
SoliON  0,5 l/ha (przy stosowaniu doglebowym)
Asystent+  0,05 l/ha (przy stosowaniu nalistnym)

 102,19  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 92,31  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 48,95  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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SURFER 50 SG
HERBICYD

• Szerokie spektrum zwalczanych 
chwastów

• Uniwersalny termin stosowania 
• Jest niezawodny w doglebowym 

i wczesno powschodowym 
odchwaszczaniu plantacji zbóż

• Długi okres działania środka 
zabezpiecza plantację przed 
zachwaszczeniem wtórnym

• Dobry komponent do jesiennych 
mieszanin herbicydowych

Sugerowana dawka:   
0,02–0,037 kg/ha

SAPER 500 SC
HERBICYD

• Uniwersalny w zastosowaniu: doglebowo 
oraz nalistnie

• Niezawodny w zwalczaniu fiołka polnego 
i przytulii czepnej,

• Wspomaga zwalczanie miotły zbożowej
• Odznacza się długim działaniem w glebie
• Zabezpiecza przed zachwaszczeniem 

wtórnym
• Doskonały komponent do jesiennych 

mieszanin
• Najlepiej działa na chwasty w fazie 

kiełkowania

Sugerowana dawka:  0,2–0,3 l /ha

TOTO 75 SG 
HERBICYD

• Środek do zwalczania chwastów dwuliściennych 
i jednoliściennych w uprawach zbożowych

• Nowoczesna formulacja SG zapewniająca 
bardzo dobrą rozpuszczalność oraz 
bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej

• Doskonałe połączenie dwóch uzupełniających 
się substancji aktywnych z grupy 
sulfonylomocznika: tifensulfuronu metylu 
i metsulfuronu metylu

• Skutecznie eliminuje m.in. chwasty 
rumianowate, maki, miotłę zbożową, chwasty 
z rodzin krzyżowych, ostrożeń polny oraz 
chwasty niższego rzędu, jak bodziszki, fiołki, 
przetaczniki

Sugerowana dawka:  0,09 kg/ha

GALMET 20 SG
HERBICYD

• Nowoczesny systemiczny herbicyd, zwalczający 
szeroką paletę chwastów dwuliściennych 
w zbożach ozimych i jęczmieniu jarym

• Preparat przeznaczony do powschodowej walki 
z chwastami, pobierany jest poprzez liście oraz 
korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej 
roślinie

• Formulacja preparatu zapewnia pełną 
rozpuszczalność, wysoką skuteczność substancji 
aktywnej

• Zapewnia najwyższą skuteczność w zwalczaniu 
uporczywych chwastów, takich jak: rumianowate, 
maki, chabry, samosiewy rzepaku, ostrożeń 
polny

• Niezastąpiony w walce z bodziszkiem 
drobnym, skutecznie zwalcza fiołki, 
przetacznika perskiego, kurzyślad polny 
i niezapominajkę polną

Sugerowana dawka:  0,03 kg/ha

TOLUREX 500 SC
HERBICYD

• Przeznaczony do zwalczania 
miotły zbożowej oraz 
niektórych chwastów 
dwuliściennych

• Można go stosować wiosną 
i jesienią

• Dobry komponent do 
preparatów zwalczających 
chwasty dwuliścienne

Sugerowana dawka:  2,0–2,5 l/ha

GALAPER 200 EC
HERBICYD

• Herbicyd do stosowania nalistnego
• Przeznaczony do powschodowego 

zwalczania szerokiej gamy chwastów 
dwuliściennych, szczególnie przytulii 
czepnej, niezależnie od jej wielkości

• Skutecznie niszczy chwasty 
niższego szczebla, takie jak jasnoty 
i przetaczniki

• Możliwość stosowania w późnych 
fazach rozwojowych zbóż, przy 
zachowaniu bezpieczeństwa dla 
roślin uprawnych oraz najwyższej 
skuteczności chwastobójczej

Sugerowana dawka:  0,5 l/ha

69,57  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

26,30  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

64,17  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

25,56  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 29,41  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 38,13  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. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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OCHRONA FUNGICYDOWA I INSEKTYCYDOWA ZBOŻA

Jesienne zagrożenia –  
choroby i szkodniki

Przemysław Stodolski

W ostatnich  latach w Polsce przebieg pogody jesienią sprawia, że mamy do czynienia z wydłużonym 
okresem wegetacji przed zimowym spoczynkiem roślin. Taka pogoda, sprawia że presja pojawienia się 
wielu chorób i szkodników na plantacjach, jest niepokojąco duża. Problem dotyczy głównie pszenicy 
i jęczmienia ozimego w mniejszym stopniu pszenżyta lub żyta.

Do najczęściej występujących chorób grzybowych w pszenicy jesienią może-
my zaliczyć: mączniaka prawdziwego, łamliwość podstawy źdźbła, septoriozę 
paskowaną liści, rdzę brunatną, natomiast w jęczmieniu ozimym: mączniaka 
prawdziwego, plamistość siatkową jęczmienia i rdzę jęczmienia.

Jednak najbardziej powszechnie występującą jest mączniak prawdziwy, który 
zalicza się do najważniejszych i najpowszechniej występujących chorób zbóż. 
Występowanie tej choroby nasila się na odmianach, które są mniej  odporne 
genetycznie i na polach gdzie stosowano zły płodozmian. Pierwsze objawy 
choroby można zaobserwować w fazie drugiego liścia – na początku biały, 
watowaty nalot, który później ciemnieje i przybiera szarą barwę (Fot. 1).

W tej sytuacji przeprowadzenie chemicznego zabiegu jesienią, pozwala na 
lepsze przezimowanie ozimin oraz stwarza roślinom lepsze warunki wzrostu 
po wznowieniu wegetacji wiosną. 

Efektywnym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu z grupy  triazoli.

Z kolei do najważniejszych szkodników upraw zbóż ozimych w okresie je-
siennym należą: mszyce, rolnice, łokaś garbatek, śmietka ozimówka, lenie, 
ploniarka zbożówka oraz ślimaki.

W ostatnich latach duże znaczenie nabrało zwalczanie tych szkodników jesie-
nią – głównie mszyc, bo długa i ciepła jesień sprzyja ich rozprzestrzenianiu się.

Spośród 600 gatunków występujących w Polsce, 70 z nich może zagra-
żać zbożom i trawom ale najbardziej pospolite zagrożenie stwarza mszyca 
czeremchowo-zbożowa.  (Fot. 2).

Szkodliwe są zarówno formy dorosłe, jak i larwy mszyc. Bezpośrednia szkod-
liwość mszyc polega na wysysaniu soków z tkanek roślin, co prowadzi do 
obumierania fragmentów lub całych roślin. Szkodliwość pośrednia polega 
na przenoszeniu wirusów przez mszyce, w tym szczególnie groźnej żółtej 
karłowatości jęczmienia (BYDV) — groźnej choroby atakującej wszystkie 
gatunki zbóż.

Objawy porażenia wirusami żółtej karłowatości jęczmienia są widoczne 
dopiero wiosna. Dla pszenicy są to wzdłużne, czerwone przebarwienia liści, 
biegnące od wierzchołka liścia, na jęczmieniu mają one barwę bladożółtą. 
Porażone rośliny cechuje również charakterystyczny krzaczasty pokrój, za-
hamowany wzrost i redukcja źdźbeł. 

Temperaturą progową, poniżej której giną mszyce jest temp. – 6°C.

Nie ma więc lepszego sposobu na ochronę plantacji przed tym wirusem jak 
zwalczanie mszyc. Jeżeli zachodzi taka potrzeba konieczne jest wykonanie 
zabiegu insektycydem. 

Fot. 2. Mszyca, fot. K. BzdęgaFot. 1. Mączniak prawdziwy, fot. P. Stodolski.
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ZBOŻA OCHRONA FUNGICYDOWA I INSEKTYCYDOWA

Jesienne szkodniki zbóż

Najgroźniejsze choroby zbóż

Lenie – imago

Rolnice

Plamistość siatkowa Łamliwość podstawy źdźbła Rdza Mączniak prawdziwy

Łamliwość podstawy źdźbłaPaskowana septorioza liści

Łokaś garbatek – larwa Łokaś garbatek– imago Śmietka ozimówka

Lenie – larwy Mszyce



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 FUNGICYDOWA I INSEKTYCYDOWA ZBOŻA

DELCAPS 050 CS
INSEKT YCYD

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

PROPICO 250 EC 
FUNGICYD

• Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym w pszenicy ozimej, 
pszenżycie ozimym i jęczmieniu jarym

• Bardzo dobre działanie zapobiegawcze i interwencyjne
• Efektywnie działa na rdzę, mączniaka prawdziwego i septoriozy
• Zapewnia trwałą ochronę plantacji przed najgroźniejszymi chorobami
• Łagodny, nie wykazuje właściwości fitotoksycznych
• Bardzo szybkie działanie poprzez łatwe wnikanie w tkanki roślin

Sugerowana dawka:  0,5 l/ha

 36,97  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 12,04  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. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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ZBOŻA OCHRONA HERBICYDOWA

Przygotowanie plantacji  
do zimowego spoczynku

Rafał Opiłowski

Dominującą uprawą na terenie Polski są zboża. Jako kraj obsiewamy nimi co roku blisko 7 milionów hektarów. Spora część 
tego areału to zboża ozime i na ich właściwym prowadzeniu chcielibyśmy się dziś skoncentrować. Podzielimy się z Państwem 
wskazówkami, jakie czynniki i zabiegi będą decydujące dla właściwego przygotowania plantacji do spoczynku zimowego, 
a finalnie do uzyskania satysfakcjonującego plonu.

Podstawowymi elementami kluczowymi są stano-
wisko, jego zasobność w składniki odżywcze, pH 
gleby oraz przedplon. Pamiętajmy, że optymalnym 
odczynem dla prawidłowego rozwoju systemu 
korzeniowego, a w konsekwencji prawidłowego 
rozkrzewienia, jest ten bliski obojętnemu. Jeżeli 
jest on niższy, warto pomyśleć o wapnowaniu. 

Optymalnym przedplonem jest rzepak, burak czy 
rośliny motylkowe (bobowate). Wynika to z dużej 
wartości resztek pożniwnych zostających na polu 
po tych uprawach.

Jeżeli przedplonem są zboża czy kukurydza, musi-
my pamiętać o mineralizacji resztek pożniwnych 
oraz o startowej dawce azotu. 

Nawożenie PK uzależniamy również od zasob-
ności gleby, używanych nawozów naturalnych 
i oczywiście oczekiwanego plonu. Na każdą tonę 
zboża, powinniśmy zabezpieczyć średnio: 
• 11 kg P2O5

• 20 kg K2O
• 3 kg MgO
• 4 kg S.

Nawożenie mikroelementami jest niezbędne na 
stanowiskach z unormowanym odczynem, świe-
żo wapnowanych, czy najzwyczajniej ubogich 
w składniki. 

W ofercie sklepów KURKA znajdziemy gotowe 
rozwiązania w postaci gamy produktów Opti, Vital 
czy Cropvit. 

Opti Zboża dzięki kierunkowo dobranym składni-
kom w formie chelatów, spełni oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientów. W przypadku 
stanowisk, które wymagają podania pojedyncze-
go składnika np. Cu, Zn czy Mn idealnym rozwią-
zaniem będą produkty Cropvit. 

Dla gospodarstw szukających rozwiązań płyn-
nych, wieloelementowych polecamy gamę Vital.

Kolejnym elementem technologii jest stosowa-
nie różnego rodzaju biostymulacji. Również roz-
wiązania z tego zakresu znajdziemy w sklepach 
KURKA. Dla chcących szybko poprawić ukorze-
nienie zbóż, idealnym rozwiązaniem jest produkt 
Dynamic Cresco. Stosujemy go już od fazy 3 liści 
w dawce 0,8 l/ha. Jego formuła zapewnia nam 

świetne pobieranie przez liście, ale również przez 
system korzeniowy. Stąd efekty są widoczne już 
po kilku dniach od zastosowania. 

Kolejny produkt to Krzemian. Stosujemy go bar-
dzo wcześnie w dawce 0,5 l/ha, a jego unikalny 
skład, oparty na kwasie ortokrzemowym i mikro-
elementach, przyspieszy wzrost roślin, poprawi 
efektywność fotosyntezy i dzięki właściwościom 
krzemu - wzmocni roślinę przed skutkami stresów 
biotycznych i abiotycznych. 

Ostatnią propozycją są aminokwasy roślinne za-
warte w produkcie Naturamin WSP.

Jest to sypki produkt w postaci mikrogranulek, 
o rzadko spotykanej na rynku rozpuszczalności 
i mieszalności. Nadaje się idealnie jako dodatek 
do zabiegów odżywczych mikroelementami. Ze 
względu na wysoką koncentrację – 80% amino-
kwasów, zalecamy stosowanie 1–2 zabiegów na 
jesieni w dawce 0,3 kg/ha.

Pamiętajmy, że właściwe przygotowanie plantacji 
na jesieni daje większą szansę na sukces przy 
żniwach.



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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NAWOŻENIE I  BIOSTYMULACJA ZBOŻA

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

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

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

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

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

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

 49,30  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 89,34  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

57,73  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

96,84  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

55,97  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

136,56  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. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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RZEPAK OCHRONA FUNGICYDOWA

Dlaczego warto zastosować preparat  
o silnym działaniu grzybobójczym?

• Zarodniki suchej zgnilizny infekują rzepak już jesienią, a pierwsze objawy 
na liściach mogą być widoczne od fazy 2. liści właściwych.

• Pierwsze objawy infekcji widoczne są na liściach w postaci owalnych, bia-
łych lub szarych plam, w których widać czarne owocniki grzyba – piknidia. 
Widoczne plamy zmniejszają powierzchnię fotosyntetyczną liści, obniżają 
wigor, wpływając na produktywność i przezimowanie rośliny.

• Zainfekowane jesienią liście są źródłem wiosennego porażenia tą chorobą. 
Dodatkowo taka roślina wolniej rozpoczyna wiosenny start wegetacji i po-
trzebuje więcej energii na odbudowę swojej masy nadziemnej.

• Kolejnym etapem rozwoju grzyba jest infekcja szyjki korzeniowej rośliny, 
rozwijająca się grzybnia powoduje zamieranie tkanek przewodzących

Pamiętajmy!  

Popełnionych błędów w jesiennej ochronie nie da się naprawić wiosną.

Przekrój poprzeczny z widokiem na stożek wzrostu, po lewej kontrola, po 
prawej tebukonazol + difenokonazol  (fot. M. Budziński).

Wygląd rzepaku po zabiegu jesiennym – po lewej kontrola – po prawej 
tebukonazol + difenokonazol (fot. M. Budziński).

Zdrowy i prawidłowo „skrócony” rzepak 
da najwyższy plon!
Jesień jest kluczowa z punktu widzenia rolni-
ka, który chce osiągnąć wysokie plony rzepaku 
ozimego. W tym okresie roślina, wytwarzając 
głęboki system korzeniowy, przygotowuje 
fundamenty do intensywnego rozwoju wios-
ną, a rozwijając kolejne pary liści „programuje” 
liczbę rozgałęzień bocznych, z których później 
wytwarza dodatkowy plon.

W początkowych miesiącach rozwoju rzepaku zazwyczaj 
największą uwagę poświęca się regulacji wzrostu. Popularne 
„skrócenie” roślin powinno nastąpić między fazą 4. a 6. li-
ści właściwych. W tym celu można zastosować fungicydy 
triazolowe, np. tebukonazol, które w tym okresie wpływają 
także na regulację i zmianę pokroju rzepaku. Poza nimi wy-
odrębnia się specjalną grupę regulatorów, których celem jest 
w jeszcze większym stopniu skrócenie szyjki korzeniowej 
i przygotowanie roślin do spoczynku zimowego. Przykładem 
substancji z tej grupy jest m.in. chlorek mepikwatu. Najlepiej 
zastosować razem z preparatem grzybobójczym, tak aby 
w jednym zabiegu wykonać zarówno regulację jak i ochronę 
fungicydową. 

Fot. Pamela Poletajew



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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OCHRONA FUNGICYDOWA RZEPAK

Kiła kapusty  
(Plasmodiophora brassicae)

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność oraz niż-
sze pH gleby. Młode rośliny nie rosną, starsze liście żółkną 
i czerwienieją. Na korzeniu głównym i na bocznych wystę-
pują nieregularne brunatne narośla o popękanej, korkowatej 
powierzchni. Narośl, początkowo w środku biała, z czasem 
ciemnieje i gnije. Rozwojowi grzyba sprzyja wysoka wilgot-
ność i zakwaszona gleba. Zarodniki przetrwalnikowe mogą 
przeżyć w glebie do 10 lat. Ryzyko pojawienia się tej choroby 
obniżamy, stosując prawidłową agrotechnikę, płodozmian 
oraz utrzymując odpowiednie pH gleby. Niemożliwe jest 
bezpośrednie zwalczanie tej choroby. 

Sucha zgnilizna kapustnych  
(Leptosphaeria macaulans)

Jest jedną z najgroźniejszych chorób atakujących rzepak. 
Pierwsze objawy porażenia możemy dostrzec już jesienią. 
Na liścieniach, liściach, łodygach, czasami łuszczynach wy-
stępują jasnobrunatne, owalne plamy z wyraźną lub mniej 
wyraźną obwódką. W środkowej części plamy widoczne są 
bardzo charakterystyczne czarne punkciki (piknidia). Silnie 
porażone liście przedwcześnie zamierają. Często dochodzi 
do zamierania całych roślin. Nasiona zbierane z porażonych 
łuszczyn zwykle też są porażone. Na siewkach wyrosłych 
z tych nasion występują poczernienia, które powodują ob-
umieranie siewek (czarna nóżka). Jeżeli zauważymy pora-
żenie roślin jesienią, należy wykonać zabieg grzybobójczy 
jeszcze przed zimą, najlepiej wybierając preparaty dobrze 
niszczące grzyba, np. Brasifun 250 EC.

Progi szkodliwości chorób rzepaku

Choroba Faza rozwojowa Progi szkodliwości  
(% porażonych roślin)

Sucha zgnilizna 
kapustnych

Od 2 liści do pełni wykształcenia 
rozety

20

Czerń krzyżowych
W pełni wykształcona rozeta do for-
mowania się zawiązków pędów

20–30

Szara pleśń Od 2 liści do w pełni wykształconej 
rozety

20–30

Cylindrosporioza 10–20

Fot. 1. Kiła kapusty

Fot. 2. Sucha zgnilizna kapustnych Fot. 3. Czerń krzyżowych Fot. 4. Pałecznica – zgnilizna rzepakowa

Cylindrosporioza roślin kapustnych  
(Cylindrosporium concentricum)

Jesienią lub wiosną na porażonych liściach rzepaku ozimego pojawiają się chlorotyczne plamy. 
Następuje pękanie kutikuli i odsłonięcie białych skupień zarodników konidialnych ułożonych 
w postaci koncentrycznych pierścieni. Porażone liście żółkną i przedwcześnie zamierają. Na 
powierzchni łodyg początkowo pojawiają się biało-szare, podłużne plamy (1–2 cm), często 
spiczasto zakończone nieostrym, brązowym przebarwieniem. Plamy rozwijają się do kilku-
nastu cm długości, a na ich obwodzie często znajdują się ciemne cętki. W zwalczaniu tej 
choroby najwyższą skuteczność wykazują zabiegi jesienne, wykonane w czasie, gdy nie ma 
jeszcze widocznych objawów choroby.

Czerń krzyżowych  
(Alternaria brassicae)

Objawy występują na różnych częściach roślin i we wszystkich stadiach rozwojowych rzepaku. 
Na siewkach pojawiają się ciemnobrunatne plamy w części podliścieniowej. Na porażonych 
liściach charakterystyczne są plamy jasnobrunatne do brunatno-czarnych z widocznymi 
pierścieniami. Na łodygach, ogonkach liściowych oraz łuszczynach występują brunatno-
-czarne, owalne, wyraźnie odgraniczone, nieco zagłębione plamy. Występowanie choroby 
można ograniczać poprzez odpowiednią agrotechnikę (szybkie zaoranie resztek pożniwnych 
rzepaku) oraz stosowanie prawidłowego płodozmianu (przerwy w uprawie roślin krzyżowych 
na tym samym polu).

Pałecznica – zgnilizna rzepakowa  
(Typhula gyrans, Typhula brassicae)

Rozwojowi choroby sprzyja długo zalegający śnieg. Grzyb poraża część nadziemną roślin. 
Wczesną wiosną na porażonych liściach czy ogonkach liściowych można zaobserwować 
biało-szarą grzybnię. Widoczne są również owalne, drobne (około 1 mm) skleroty grzyba 
o zabarwieniu od jasnobrązowego aż do czarnego. Silnie porażone rośliny mają barwę jas-
nobeżową i stopniowo zamierają.
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Jeden regulator do skracania zbóż oraz rzepaku

MEPIK
PREPAR AT Z GRUPY REGUL ATORÓW WZROSTU:

• Pierwszy na rynku zarejestrowany w rzepaku i w zbożach preparat 
z chlorkiem mepikwatu solo!

• Ma niewielkie wymagania temperaturowe (skutecznie skraca już od 8°C)
• Skutecznie skraca długość pędów rzepaku i źdźbeł zbóż, zapobiegając 

wyleganiu
• Ma elastyczny termin stosowania
• Poprzez regulację rozwoju pędów bocznych wpływa korzystnie na 

równomierność łanów rzepaku

Sugerowana dawka:  0,5 l/ha

PORTER 250 EC
FUNGICYD

• Nowoczesny fungicyd do ochrony upraw 
rzepaku ozimego, buraków cukrowych oraz 
pszenicy ozimej charakteryzujący się:

• Bardzo silnym działaniem interwencyjnym 
i zabezpieczającym

• Najwyższą skutecznością zwalczania obu 
sprawców suchej zgnilizny kapustnych

• Bardzo mocnym działaniem zwalczającym 
chwościka w burakach

• Skutecznie niszczy septoriozę i rdzę 
w zbożach

Sugerowana dawka:  0,3 l/ha

AMBROSSIO 500 SC
FUNGICYD

• Wpływa na regulację pokroju roślin rzepaku
• Zwalcza suchą zgniliznę roślin kapustnych, 

czerń krzyżowych i cylidrosporiozę 
• Doskonały komponent do mieszanin 

fungicydu z regulatorem wzrostu
• Działa zapobiegawczo i interwencyjnie
• Zawiera znany na całym świecie tebukonazol

Sugerowana dawka:  0,4 l/ha

RZEPAK OCHRONA FUNGICYDOWA // REGULACJA WZROSTU

33,81  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

45,06  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

36,35  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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OCHRONA INSEKTYCYDOWA RZEPAK

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 rzepaku 
i ziemniaka

• Pełne owadobójcze działanie w szerokim zakresie 
temperatur (od 5°C do 25°C)

Sugerowana dawka:  0,12 l/ha

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 
kilkanaście 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 
się 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

12,04  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

22,91  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

38,02  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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RZEPAK OCHRONA INSEKTYCYDOWA

TECHNOLOGIA

Ochrona przed szkodnikami
Ostatnie lata to narastający pro blem występo-
wania szkodników w trakcie jesiennej wegeta-
cji rzepaku ozimego. Wycofanie kilka lat temu 
zapraw insektycydowych należących do gru-
py neonikotynoidów sprawiło, że w większym 
stopniu niż wcześniej mamy do czynienia z że-
rowaniem szkodników, szczególnie pchełek. Na 
domiar złego równocześnie rośnie zagrożenie ze 
strony śmietki kapuścianej, która coraz częściej 
powoduje bardzo duże szkody, szczególnie na 
plantacjach uprawianych w monokulturze.

Sytuacja wymusza na rolnikach zastosowanie insektycydów, co wiąże się z dodatkowymi 
przejazdami opryskiwaczem na polu. Nikt już nie zastanawia się, czy trzeba zastosować 
zabieg środkiem owadobójczym, tylko ile razy wykonać go w trakcie jesiennej wegetacji. 

Kluczem do prawidłowej ochrony jest sygnalizacja występowania szkodników. Najprostszą, 
a przez to najczęściej stosowaną metodą monitoringu, jest metoda „żółtych naczyń”. 
Pamiętajmy o ich wystawieniu na polach w momencie pojawienia się szkodników. Dobór 
zwalczających szkodniki insektycydów powinien gwarantować, że preparaty zwalczą nie 
tylko postaci dorosłe (co przy ubogiej rejestracji dostępnych środków ochrony roślin nie 
jest łatwym zadaniem).

Skuteczne preparaty do walki ze szkodnikami wiosną

DelCaps 050 CS
SUBSTANCJA CZYNNA: deltametryna

Pyrifos 480 EC
SUBSTANCJA CZYNNA: chloropiryfos

Apis 200 SE
SUBSTANCJA CZYNNA: ACETAMIPRYD

Warto zapamiętać, że:
• żerowanie szkodników prowadzi do pogorszenia rozwoju 

rzepaku, który jest słabszy i bardziej narażony na nie-
korzystne warunki klimatyczne w okresie jesieni, zimy 
i wczesnej wiosny;

• uszkodzenia spowodowane występowaniem szkodników 
stanowią idealną drogę wnikania dla chorób grzybowych;

• masowy pojaw szkodników może prowadzić nawet do 
konieczności zlikwidowania plantacji.

ROZWIĄZANIE
Jesienne zalecenia dotyczące zwalczania szkodników rzepaku ozimego oparte są 
o substancje aktywną deltametryna. Zabieg powinien być wykonany po przekroczeniu 
progu ekonomicznej szkodliwości. 

deltametryna   0,1 l/ha

zalecany dodatek Asystent+
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OCHRONA INSEKTYCYDOWA RZEPAK

Najgroźniejsze jesienne  
szkodniki rzepaku

Pierwszymi szkodnikami, z którym spotykamy się na polach  
są pchełki ziemne i rzepakowa (fot. Emilian Lech).

Objawy żerowania larwy śmietki (fot. Emilian Lech).

Od kilku lat bardzo mocno narasta zagrożenie ze strony śmietki kapuścianej (fot. Paweł Talbierz). 

Larwa tantnisia krzyżowiaczka, żerująca na liściach rzepaku (fot. Karol Taterka).

Monitoring występowania plantacji poprzez wystawienie żółtych 
naczyń (fot. Pamela Poletajew).

Na plantacjach rzepaku zwalczamy owady dorosłe śmietki 
kapuścianej (fot. Piotr Skowiera).
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Przełom lipca i sierpnia to w większości gospo-
darstw czas intensywnych prac związanych ze 
żniwami. Jednocześnie jest to moment pla-
nowania zasiewów zbóż ozimych i rzepaku. 
Strategię uprawy tej ostatniej rośliny rozpo-
czynamy od wyboru stanowiska, dobrania op-
tymalnej odmiany i nawożenia podstawowego. 

Nieodzownym elementem technologii od wielu 
lat jest również dobór odpowiednich zabiegów 
odżywczych mikroelementami i biostymulacją. 

Na tym ostatnim elemencie chcielibyśmy się 
skupić w niniejszym artykule. 

POBIERANIE JEDNOSTKOWE MAKROELEMENTÓW W KG/T 

trzeci pierwiastek w masie to wapń

N P205 K2O SO3 CaO MgO

60 26 80 50 50–60 15

POBIERANIE JEDNOSTKOWE MIKROELEMENTÓW W GR/T 

najważniejszy mikroelement to bor

B Cu Mn Mo Zn Fe

100–150 20 80–200 5–10 50–150 200–400

R. Opiłowski

Dokarmienie nalistne i biostymulacja 
zwiększa szansę na lepsze przezimowanie rzepaku

Fot. Pamela Poletajew

RZEPAK NAWOŻENIE I  BIOSTYMULACJA
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Pozostałe mikroelementy stosowane są często zapobiegawczo jako zabezpieczenie potrzeb 
pokarmowych dla tej wymagającej uprawy. Warto zwrócić uwagę na to, że Mn, Cu, Zn, Mo 
pełnią funkcję wspomagającą dla gospodarki azotu i zastosowanie takiego oprysku pozwala 
efektywniej zarządzać tym pierwiastkiem (N) na jesieni. Idealnym rozwiązaniem jest tu 
podanie dedykowanego produktu: OPTI RZEPAK. 

W przypadku obawy o deficyt pojedynczych pierwiastków, rozwiązanie znajdziemy stosując 
produkty CROPVIT Mn, Cu, PK lub POWER.

Kolejnym elementem technologii są produkty o działaniu biostymulującym. Z szerokiej gamy 
środków dostępnych na rynku, warto wybrać te, których działanie ukierunkowane jest na 
rozbudowę systemu korzeniowego, poprawę efektywności fotosyntezy czy zagęszczenie 
soków komórkowych a co za tym idzie, lepsze przygotowanie roślin do spoczynku zimowego. 
Działanie takie zapewni nam zastosowanie biostymulatora KELPAK SL. Produkt ten oparty 
jest na wyciągu z alg EKLONIA MAXIMA i zawiera auksyny, cytokininy oraz inne korzystnie 
działające fitohormony. 

KELPAK SL możemy stosować w fazie 4-6 liści 1,5-2 l/ha lub w tej samej fazie 1 l/ha w połą-
czeniu z DYNAMIC CRESCO 0,8 l/ha. Rozwiązanie drugie jest coraz bardziej popularne wśród 
rolników. Zapewnia ono roślinie, poza gotowymi fitohormonami, dostarczenie substancji 
(AAC) będącej ich prekursorem. Innymi słowy, dajemy plantacji narzędzia do samodzielnej 
produkcji stymulatorów wzrostu. 

Ostatnią propozycją jest zastosowanie w fazie 6-8 liści produktu NANO ACTIVE 2 kg/ha lub 
NANO ACTIVE FORTE 4 kg/ha. Biostymulatory te dostarczają niezbędnych w uprawie rze-
paku pierwiastków w unikalnej formie nanocząsteczek. Efektem zastosowania jest znacząca 
poprawa fotosyntezy i wigoru roślin.

Podsumowując musimy pamiętać, że naszym głównym celem przy jesiennym prowadze-
niu rzepaku jest przygotowanie do zimowania i szybkiego ruszenia wegetacji na wiosnę. 
Osiągniemy to tylko zabezpieczając rośliny w składniki niezbędne do skumulowania mate-
riałów zapasowych w korzeniu. 

Konsekwencją naszych działań jest zaprogramowanie plonu rzepaku już na jesieni. 

Potwierdzeniem, zdrowa i gruba szyjka korzeniowa jak na zdjęciu po prawej.

Pierwszym mikroelementem przychodzącym na myśl przy 
uprawie rzepaku jest bor. 

Fakt ten wynika ze specyfiki zasobności polskich gleb, a dok-
ładnie ogromnego deficytu tego pierwiastka, który wystę-
puje na większości obszaru naszego kraju.

Coraz częściej spotyka się gospodarstwa, gdzie pierwiastek 
ten stosowany jest standardowo dwukrotnie w okresie je-
siennym. Znajduje to uzasadnienie fizjologiczne przy odży-
wianiu rzepaku, ponieważ bor w istotny sposób wspomaga 
takie funkcje jak: podziały komórkowe, odżywianie wapniem 
czy zagęszczenie soków komórkowych. Każda z tych funkcji 
w sposób znamienny przyczynia się do lepszego przygoto-
wania roślin do zimowego spoczynku. W ofercie sklepów 
KURKA mamy do wyboru bor w postaci płynnej w produk-
cie CROPVIT B oraz tradycyjny bor sypki w produkcie BOR 
EXTRA 21. Ten ostatni wzbogacony jest o sporą zawartość 
molibdenu. 

% gleb o niskiej zasobności w bor

81–100

61–80

> 60

NAWOŻENIE I  BIOSTYMULACJA RZEPAK
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RZEPAK NAWOŻENIE I  BIOSTYMULACJA

DYNAMIC CRESCO
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 azot w wysoko przyswajalnej przez rośliny formie oraz cynk
• 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:  2,0 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:  2,0 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

55,97  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

96,84  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

79,22  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

89,34  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA



KUP KELPAK 
I WYGRAJ
WYJAZD DO RPA!

2x wyjazd 
do RPA

2x voucher
o wartości
1000 zł
na pobyt 
w luksusowym 
hotelu Amazonka 
w Ciechocinku

10x 
5 litrów
Kelpaku

3x kurtka
Softshell
marki 4F

Do wygrania:

2

1

Kup minimum 5 litrów KELPAKU
Zakup wielokrotności upoważnia do wypełnienia kolejnego kuponu

Wymyśl hasło promujące produkt KELPAK  
i wypełnij kupon konkursowy. Wyłonienie zwycięzców konkursu 
(najlepsze hasło) odbędzie się w listopadzie 2017 roku.

Warunkiem udziału w Promocji jest posiadanie dowodu zakupu.
Okres trwania Promocji: 15 maja – 31 października 2017

Zasady promocjiZasady Promocji:

1

2

Stymuluje rozwój i optymalizuje procesy
fizjologiczne roślin

Zawiera ekstrakt
z alg Ecklonia
maxima

1-3 l / haZalecana 
dawka:

250-500 l / haZalecana
ilość wody:

Skład: Auksyny

11
mg / l

Cytokininy

0,031
mg / l

Środek z grupy biostymulatorów 
wzrostu, rozwoju i plonowania roślin

Dobre sklepy rolnicze

pobudza organy wegetatywne i generatywne do silniejszego wzrostu

zwiększa zawartość chlorofilu w roślinie i wzmaga fotosyntezę

zwiększa masę korzeniową: długość oraz liczbę korzeni

zwiększa odporność i przyspiesza regenerację rośliny w przypadku wystąpienia czynni-
ków stresowych, takich jak: mróz, chłód, susza, uszkodzenia herbicydowe, zasolenie
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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.
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RZEPAK NAWOŻENIE ROŚLIN

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:  2,0–3,0 l/ha

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:  1,0–2,0 l/ha

CROPVIT POWER
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Wysoko skoncentrowany nawóz 
wzbogacony w molibden, tytan 
oraz nikiel

• Tytan i nikiel zwiększają odporności 
na stresy związane z wahaniami 
temperatury

• Uczestniczy w syntezie chlorofilu 
oraz w procesie fotosyntezy

• Wpływa na ilość pędów bocznych

Sugerowana dawka:  4,0–10,0 l/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)

• Z wysoką zawartością boru, 
molibdenu oraz sodu

• Wpływa na lepsze wykorzystanie 
azotu, zwiększa żywotność pyłku 
i poprawia odporność na stres. 

• Sód polepsza gospodarkę wodną

Sugerowana dawka:  2,0 kg/ha

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:  2,0–3,0 kg/ha

VITAL RZEPAK
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Wieloskładnikowy koncentrat do 
dolistnego dokarmiania roślin 
o optymalnie dobranych składnikach 
pokarmowych 

• Wzmaga proces fotosyntezy i metabolizmu, 
zwiększa odporność na choroby

• Pomaga roślinom wykorzystywać składniki 
pokarmowe zawarte w glebie, przez co 
wpływa na utrzymanie roślin w bardzo 
dobrej kondycji 

Sugerowana dawka:  1,5–4,5 l/ha

21,20  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

17,90  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

49,09  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

26,65  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

35,01  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

19,20  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. 
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)

10,85  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

17,48  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

6,62  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

12,67  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

5,85  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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Sprawdź co nowego w Kurce

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE!

Urozmaicamy nasz asortyment

Dobre sklepy rolnicze
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Już w krótce w sklepach Kurka 
kupisz zabawki dla swojej pociechy!

• Doskonałe zabawki edukacyjne
• Świetnie odwzorowują oryginały
• Skala 1:16
• Wszystkie zabawki firmy Bruder mają 

wymienne części

• Zasięg do ok. 25 m
• Prędkość ok. 2,5 km/h
• Czas ładowania akumulatora 4-5 godz.
• Program demo  

(pokaz wszystkich możliwości zabawki)
• Jazda do przodu i wstecz, skręty w lewo/prawo, stop
• Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa

TRAKTOR JOHN DEERE 7930

AMBULANS MB SPRINTER  
Z FIGURKĄ RATOWNIKA

TRAKTOR NEW HOLLAND TG285  
Z ŁADOWARKĄ CZOŁOWĄ 

TRAKTOR MASSEY FERGUSON 7600

ZDALNIE STEROWANA STRAŻ 
POŻARNA MERCEDES ANTOS  
STRAŻ POŻARNA 100% RTR

ZDALNIE STEROWANY TRAKTOR  
100% RTR 4,8 V NICD 2,4 GHZ

DOBRA ZABAWA
GWARANTOWANA

Dodatkowe funkcje:
• funkcja wysuwania drabiny
• funkcja obrotu drabiny o 360° 
• funkcja lania wody 



Sklepy rolnicze Kurka zapraszają po wysoki plon!

785-901-740

biuro@kurka.info.pl

Dobre sklepy rolnicze


