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W momencie, gdy plantacja rzepaku ozimego budzi się z zimowego snu, zazwyczaj 
nie zaprzątamy sobie głowy podobnym pytaniem. To jesień jest terminem, kie-
dy zwalczamy chwasty w tej uprawie. Co najwyżej, od czasu do czasu, jesteśmy 
zmuszeni do wykonania interwencyjnych zabiegów zwalczania gatunków, które 
jakimś cudem oparły się działaniu herbicydów (lub też gdy źle dobrano preparaty 
do sytuacji na polu).

Miniona jesień nie była specyficzna z punktu widzenia rolnictwa. Zazwyczaj narzekamy na niedobór 
wody, a tym razem „matka natura” na przeważającym obszarze Polski obdarzyła nas jej nadmiarem. 
Sytuacja była tym cięższa, a czasami nawet dramatyczna, im bardziej spoglądaliśmy na północ. Wiele 
plantacji ozimin na Pomorzu, Żuławach czy Mazurach, ale także w innych regionach kraju, nie byliśmy 
w stanie należycie ochronić jesienią. W skrajnych przypadkach nie udało się ich nawet zasiać. 

Na plantacjach rzepaku ozimego wyróżnić możemy trzy sytuacje:

1.  W ponad połowie gospodarstw udało się wykonać doglebowe zabiegi odchwaszczania. Z reguły 
charakteryzowały się one wysoką skutecznością działania, m.in dzięki odpowiedniej ilości wody 
w glebie, jednak tam, gdzie ilość opadów była znaczna, dochodziło zarówno do uszkodzeń liści 
rzepaku (szczególnie gdy stosowano substancję chlomazon w starszej formulacji EC), jak i do 
szybkiego wymywania preparatów.

2.   Około 30% plantacji udało się ochronić dzięki nalistnym zabiegom herbicydowym. Ich skuteczność 
jest różna i zależy głównie od fazy rozwojowej chwastów, w których wykonywano zabieg. Warunki 
pogodowe, szczególnie temperatura oraz ciągłe opady, nie były sprzymierzeńcem w osiągnięciu 
wysokiej skuteczności chwastobójczej.

3.  Szacuje się, że co najmniej 20% plantacji rzepaku ozimego nie ochroniono przed chwastami wcale 
lub tylko częściowo. Takie pola znajdziemy głównie na północy Polski.

Czy wiosna to dobry termin na zwalczenie niepożądanych gatunków w rzepaku ozimym? Niestety nie. 
Jednak gorszym rozwiązaniem jest pozostawienie ich na polu i zaniechanie zabiegu. Istnieje kilka ga-
tunków chwastów groźnych dla rzepaku, które jesteśmy w stanie skutecznie zwalczyć także wiosną. >

Czy na plantacji rosną chwasty?

Chaber bławatek (Fot. P. Talbierz)
Chwast powszechnie występujący w rzepaku. Sprawia 
nieco problemów na plantacji przy stosowaniu herbi-
cydów doglebowych, ponieważ zmienna wilgotność 
gleby może wpływać negatywnie na skuteczność tych 
preparatów. Bardzo dobrze zwalczany powschodowo, 
nalistnie, dzięki zastosowaniu substancji czynnej chlopy-
ralid (Major 300 SL). Możliwość pełnej kontroli zachwasz-
czenia zarówno jesienią, jak i wiosną. 

Chwasty rumianowate (Fot. P. Talbierz)
Do tej grupy zaliczamy m.in. marunę bezwonną, rumian 
polny czy rumianek pospolity. Chwasty te osiągają spore 
rozmiary i do samego końca wegetacji konkurują z rzepa-
kiem o wodę, światło oraz składniki pokarmowe. W ter-
minie wiosennym można je zwalczyć, stosując razem 
herbicydy Major 300 SL oraz Zorro 300 SL.

Przytulia czepna (Fot. P. Talbierz)
Groźny chwast dla rzepaku. Nie zwalczony bardzo kom-
plikuje zbiór oraz sprzedaż rzepaku. Nasiona przytulii 
są podobnych rozmiarów co nasiona rzepaku, przez co 
ciężko je rozdzielić w procesie czyszczenia. Mogą być 
istotnym źródłem zanieczyszczeń, co skutkuje obniże-
niem ceny skupu rzepaku. Dodatkowo przytulia czepna 
jest chwastem, który oplata roślinę uprawną, negatyw-
nie wpływając na możliwość jej pełnego rozwoju. Wiosną 
możemy ją zwalczyć, stosując Zorro 300 SL (pikloram 
wykazuje działanie na przytulię), najlepiej w mieszaninie 
z herbicydem Major 300 SL.

Komosa biała (Fot. P. Talbierz)
Chwast jary, który w rzepaku występuje sporadycznie, 
jednak może przyczynić się do dużych strat. Częstszy 
i groźniejszy jesienią, szczególnie w latach bardzo su-
chych i ciepłych (np. jesień 2016). Zwalczamy ją stosując 
Zorro 300 SL, najlepiej razem z herbicydem Major 300 SL 
w celu zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków.

Samosiewy zbóż i inne chwasty jednoliścienne
(Fot. P. Talbierz)
Problem szczególnie na tych plantacjach, gdzie stosuje się 
uproszczenia uprawowe, a rzepak sieje się na polach po 
zbożach. Samosiewy nie zniszczone jesienią są groźnym 
gatunkiem dla rzepaku, ponieważ potrafią znacznie ogra-
niczyć jego rozwój. Rośliny w miejscach dużego nasilenia 
samosiewów zbóż są mniejsze, słabiej rozgałęzione i szyb-
ciej zakwitają, co skutkuje nierównomiernym dojrzewa-
niem całego łanu i słabszym plonowaniem. Zwalczanie nie 
jest trudne. Wystarczy zastosować Buster 100 EC w daw-
ce 0,5 l/ha. Najlepiej z adiuwantem olejowym Partner+.

Paweł Talbierz, Crop Manager
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Wiele gatunków chwastów możemy także ograniczyć w rozwoju. Z pewnością 
trudno będzie je zwalczyć całkowicie (chociaż nie jest to niemożliwe), jed-
nak wykonując herbicydowy zabieg wiosenny, możemy w znaczący sposób 
wpłynąć na rozwój maków polnych, fiołka polnego czy bodziszka drobnego. 
Każdy efekt działania preparatów, który spowolni rozwój tych gatunków, 
jest nie do przecenienia dla poprawy kondycji rzepaku ozimego. Pamiętajmy 
o stosowaniu adiuwantów, które potrafią zdecydowanie wzmocnić działanie 
stosowanych w rzepaku herbicydów. Mając na względzie zaawansowane fazy 
rozwojowe chwastów, które chcemy zwalczyć, jak również ryzyko chłodnej 
wiosny, stosujmy adiuwanty w celu zwiększenia skuteczności preparatów. 
Nie stosujmy herbicydów przed lub po przymrozkach. Najlepiej, żeby tempe-
ratura powietrza nie spadała poniżej 5°C w nocy. Graniczną fazą stosowania 
herbicydów wiosną jest moment, gdy pąki kwiatowe na pędzie głównym są 
jeszcze okryte przez liście. ■

Major 300 SL  0,3 l/ha
+ Zorro 300 SL  0,078 l/ha

Asystent+  0,1 l/ha

Buster 100 EC  0,5 l/ha
Partner+  0,7 l/ha

TECHNOLOGIA

Ochrona herbicydowa wiosną

• chwasty dwuliścienne

• chwasty jednoliścienne

Komosa biała to ciepłolubny chwast jary, który częściej występuje w rzepaku 
jarym. W rzepaku ozimym może wschodzić jesienią, w warunkach suszy i wysokiej 
temperatury powietrza (fot. P.Talbierz).
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MAJOR 300 SL
HERBICYD

• Bardzo dobrze zwalcza chabra bławatka 
i chwasty rumianowate

• Idealny do zabiegów poprawkowych  
na stanowiskach o dużej presji chabra

• Popularna substancja do stosowania 
powschodowego w rzepaku, buraku 
i pszenicy

• Produkt o działaniu nalistnym

Sugerowana dawka: 
0,3 l/ha

Zalecany adiuwant: 
Asystent+

ZORRO 300 SL
HERBICYD

• Zawiera pikloram, substancję działającą 
nalistnie oraz częściowo doglebowo 

• Zwiększa spektrum chwastów 
zwalczanych przez środek Major 300 SL 
o przytulię czepną i komosę białą

• Częściowo ogranicza występowanie 
maków polnych

Sugerowana dawka: 
0,078 l/ha

Zalecany adiuwant: 
Asystent+

BUSTER 100 EC
GRAMINICYD
HERBICYD

• Zwalczy chwasty jednoliścienne w Twoich uprawach rzepaku ozimego 
i buraka cukrowego

• Doskonale radzi sobie z perzem właściwym, chwastnicą jednostronną, 
miotłą zbożową czy samosiewami zbóż.

Sugerowana dawka: 0,4–1,5 l /ha

SZYBKIE DZIAŁANIE 
NAJWYŻSZA 

SKUTECZNOŚĆ

MAJOR 300 SL, ZORRO 300 SL, ASYSTENT+
PAKIET HERBICYDÓW

• Najlepsze wiosenne rozwiązanie do zwalczania chwastów w rzepaku;
• Skutecznie niszczy m.in. chabra bławatka, chwasty rumianowate, przytulię czepną czy ostrożeń polny
• Pakiet zawiera substancje o działaniu głównie nalistnym
• Efekty działania najlepiej widoczne w temperaturze stosowania powyżej 8°C

Sugerowane dawki:
Major 300 SL 0,3 l/ha 
Zorro 300 SL 0,078 l/ha

Zalecany adiuwant:
Asystent+

SKUTECZNIE!ELIMINUJE CHWASTY

SUPERCENA   

120,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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Chowacze łodygowe,  
dlaczego są takie groźne?

Rzepak ozimy jest tą rośliną uprawną, która w znaczący sposób jest narażona na działanie szkodników. 
W tym oraz w następnych biuletynach sieci „Kurka” zapoznamy Państwa z gatunkami, które wyrządzają 
najwięcej szkód podczas wiosennej wegetacji. Rozpoczniemy od chowaczy łodygowych. Czy należy 
się ich bać?

Na wprost zadane pytania najlepiej odpowiadać także wprost. Tak, należy się bać chowaczy łodygowych i trzeba przed nimi dobrze 
chronić plantacje. Do gatunków, które żerują na łodygach rzepaku, zaliczamy chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego. Ich 
negatywne działanie związane jest głównie z okresem żerowania oraz częścią rośliny, którą uszkadzają. Odpowiednia ochrona jest 
bardzo ważna, ponieważ chowacze łodygowe nalatują na plantacje rzepaku w momencie ich intensywnego wzrostu (wydłużanie 
pędu głównego). Larwy chowaczy wydrążając korytarze, uszkadzają łodygi, co prowadzi do ich pękania. Bezpośrednim skutkiem 
jest ograniczenie lub też brak przewodzenia składników pokarmowych i wody z gleby do organów generatywnych (pąków kwia-
towych), co skutkuje brakiem lub osłabieniem kwitnienia takiej rośliny. Rośliny najczęściej łamią się w miejscu pęknięcia łodygi 
pod wpływem ciężaru pąków kwiatowych.

Jak skutecznie zwalczyć te szkodniki? Należy rozpocząć od dokładnego monitorowania plantacji. W tym celu proponujemy wy-
stawić żółte naczynia wypełnione wodą, które będą informować o nalatujących na plantacje szkodnikach. Progi ekonomicznej 
szkodliwości, po przekroczeniu których powinniśmy wykonać zabieg, podajemy w tabeli 1. Z praktyki wiemy, że do występowania 
i żerowania tych gatunków nie wystarczą wysokie temperatury w ciągu dnia, ale również w nocy. Najczęściej zwiększoną obecność 
chowacza brukwiaczka i czterozębnego stwierdza się, gdy temperatura powietrza przekroczy 6-7°C przez trzy kolejne noce. >

Żółte naczynie Na polu

Chowacz brukwiaczek 10 chrząszczy przez 3 dni 2–4 chrząszcze na 25 roślinach

Chowacz czterozębny 20 chrząszczy przez 3 dni 6 chrząszczy na 25 roślinach

Tabela 1. 
Progi ekonomicznej 
szkodliwości dla  
chowaczy łodygowych.

Najprostszym 
sposobem 
monitoringu 
nalotu szkodników 
jest wystawienie 
żółtych naczyń 
wypełnionych 
wodą (z dodatkiem 
detergentu,  
np. płynu do mycia 
naczyń). Ważne, 
żeby naczynia były 
wystawione na 
wysokości wzrostu 
rośliny 
(fot. P.Talbierz).

Paweł Talbierz, Crop Manager
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W momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości należy wyko-
nać zabieg środkiem owadobójczym. Dzięki prowadzonemu monitoringowi 
plantacji wskazanie idealnego momentu na przeprowadzenie zabiegu jest 
łatwiejsze. W zależności od presji występowania szkodników zalecamy dwa 
rozwiązania. Przy umiarkowanej presji szkodników stosujemy DelCaps 050 CS 
w dawce 0,1 l/ha. Produkt zawiera pyretroid, deltametrynę w formula-
cji mikrokapsuł, bezpieczniejszej dla użytkownika oraz działającej o kil-
ka godzin dłużej od standardowych pyretroidów. W przypadku średniego 
i silnego zagrożenia zalecamy rozwiązanie oparte o Pyrifos 480 EC, który 
zawiera substancję działającą kontaktowo, żołądkowo oraz gazowo, dzięki 
czemu uzyskujemy nie tylko interwencyjne zwalczanie szkodników, ale 
także działanie zabezpieczające. Produkt działa od kilku do kilkunastu dni, 
zabezpieczając plantację przed kolejnymi nalotami. Standardowa, zareje-
strowana dawka to 0,6 l/ha. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo silną presją 
chowaczy łodygowych, to optymalnym rozwiązaniem będzie połączenie 
insektycydu DelCaps 050 CS w dawce 0,1 l/ha z produktem Pyrifos 480 EC 
w dawce 0,6 l/ha. Uzyskamy wtedy silniejsze działanie kontaktowe, istotne 
dla zmniejszenia populacji szkodników w krótkim okresie czasu. ■

Jest to chrząszcz należący do rodziny ryjkowcowatych, długość od 3,2 do 4 mm, 
ciało i pokrywy jednolicie szare, bez plamek, nogi długie, silnie zbudowane. Jaja 
składane są do otworów wygryzionych w młodych częściach łodyg, najczęściej 
około 1 cm poniżej wierzchołka pędu. Larwa biało-żółta z ciemniejszą głową, 
beznoga, długość 7 mm. Larwy żerują gromadnie, co objawia się zahamowaniem 
wzrostu rośliny, a następnie wyginaniem i pękaniem łodyg. Przepoczwarczają się 
w glebie na głębokości od 2 do 8 cm, a pojawiające się po 14–20 dniach chrząsz-
cze zimują tam do wczesnej wiosny.

Żerowanie larw objawia się zahamowaniem wzrostu rośliny, a następnie wygina-
niem i pękaniem łodyg. Masowy pojaw chowacza brukwiaczka ogranicza stoso-
wanie izolacji przestrzennej między uprawami warzyw kapustnych a rzepakiem, 
rzepikiem i innymi roślinami krzyżowymi.

Postać dorosła długości od 2,5 do 3 mm, brązowa, łuskowato owłosiona, pokrywy 
skrzydeł z jasną, białawą plamą za tarczą szyjną, odnóża czerwono-brunatne. 
Larwy długości od 4 do 5 mm, zakrzywione do wewnątrz, białawe, bez odnóży, 
głowa żółto-brązowa. Larwy żerują w ogonkach liściowych, nerwach głównych 
i we wnętrzu łodyg, w brązowych od odchodów chodnikach. Po zakończeniu 
żerowania przepoczwarczają się w glebie na głębokości 2 do 4 cm.

Uszkodzenia powodowane przez chrząszcze chowacza czterozębnego są trudne 
do wykrycia, ponieważ nie występują tu skrzywienia czy zniekształcenia jak 
w przypadku miejsc żeru chowacza brukwiaczka. Duże zagrożenie niosą ze sobą 
wtórne infekcje różnymi patogenami wnikające przez uszkodzenia w dolnej części 
łodyg.

CHOWACZ BRUKWIACZEK

CHOWACZ CZTEROZĘBNY

Chowacze 
łodygowe –  

objawy żerowania.  
Fot. P. Talbierz.

Chowacz 
czterozębny.
Fot. J. Korcz.
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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 10–14 dni od zabiegu

Sugerowana dawka: 0,6 l/ha

APIS 200 SE
INSEKT YCYD

• Skuteczne i długie działanie przed kolejnymi 
nalotami ze względu na silne działanie 
systemiczne, a ponadto także wgłębne 
i powierzchniowe

• Skuteczny w zwalczaniu szkodników rzepaku 
i ziemniaka

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

• Produkt bezpieczny dla owadów zapylających
• Nowa rejestracja, umożliwiająca ochronę  

m.in rzepaku jarego,  
roślin sadowniczych, upraw pod osłobami  
czy tytoniu

Sugerowana dawka: 
0,12–0,2 l/ha

SHERPA 100 EC
INSEKT YCYD

• Produkt przeznaczony do zwalczania 
szkodników gryzących i ssących 
w roślinach rolniczych, sadowniczych, 
warzywnych, zielarskich, ozdobnych 
oraz w leśnictwie

• Szerokie działanie owadobójcze
• Silne działanie kontaktowe 

i żołądkowe
• Duża odporność na rozkład pod 

wpływem promieni słonecznych

Sugerowana dawka: 0,25–0,3 l/ha

DELCAPS 050 CS
INSEKT YCYD

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

skutecznością oraz wydłużonym okresem 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

  12,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

  22,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA SUPERCENA 

 SUPERCENA 



Sucha zgnilizna wymaga 
zwalczenia!

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 RZEPAK

Paweł Talbierz, Crop Manager

Dotychczas temat chorób występujących w rzepaku ozi-
mym był traktowany po macoszemu. Od kilku sezonów 
można zauważyć, że ich wpływ na końcowy plon rzepaku 
ozimego jest jednak coraz większy. Prym wiedzie tutaj sucha 
zgnilizna roślin kapustnych, która jest najczęstszą i naj-
groźniejszą infekcją występującą na polskich plantacjach.

Ten sezon jest pod tym kątem jeszcze trudniejszy. Mokra jesień sprzyjała 
rozwojowi infekcji, a dodatkowo często uniemożliwiała terminowy wjazd 
opryskiwaczem w celu ochrony plantacji. Lustrując pola jeszcze pod koniec 
roku 2017, zauważyliśmy bardzo duże nasilenie patogenu. Wiosną polski 
rolnik będzie musiał zmierzyć się z wieloma infekcjami wtórnymi, którym 
zaradzić będą mogły tylko dobrze dobrane fungicydy. Sprawcą choroby jest 
grzyb z rodzaju Leptosphaeria. Występuje on w dwóch postaciach, tj. L. macu-
lans oraz L. biglobosa. Jest to istotna informacja z punktu widzenia skutecznej 
ochrony, ponieważ nie każdy stosowany fungicyd zwalcza tak samo dobrze 
obydwa szczepy tego patogenu.

Dlaczego sucha zgnilizna jest taka groźna? Jej objawy zazwyczaj obserwuje-
my na liściach, zarówno jesienią, jak i wiosną, jednak prawdziwe zagrożenie 
stanowi, gdy pojawi się na łodydze rzepaku. Oczywiście dochodzi do tego 
na skutek niedostatecznej ochrony plantacji we wcześniejszych fazach roz-
wojowych. Występując na łodygach rzepaku, sucha zgnilizna kapustnych, 
tak samo jak zgnilizna twardzikowa, uszkadza m.in. tkanki przewodzące, 
odpowiedzialne za transport wody oraz asymilatów z gleby i dolnych partii 
rośliny do łuszczyn. Stąd też może bardzo istotnie wpływać na plon, m.in. 
powoduje zmniejszenie masy ziarna w łuszczynach poprzez zahamowanie 
transportu najważniejszych składników. >

JEST JEDNĄ Z NAJGROŹNIEJSZYCH CHORÓB 
ATAKUJĄCYCH RZEPAK, ZARÓWNO JESIENIĄ,  
JAK I WIOSNĄ

Objawy na liściach:  
jasnobrązowe, owalne plamy z czarnymi punktami (piknidiami) 
na powierzchni

Objawy na łodygach:  
płaskie, rozległe, jasnobrunatne plamy, często z brunatną 
obwódką i z piknidiami na powierzchni

Termin obserwacji:  
w momencie ruszenia wegetacji w fazie formowania łodygi 
(BBCH 31–39)

Próg szkodliwości:  
10–15%

Warunki sprzyjające:  
częste opady deszczu, monokultura rzepaku, uszkodzenia 
przez szkodniki, temperatura 5–25°C

SUCHA ZGNILIZNA

Najskuteczniej zwalczaPorter 250 EC

Sucha zgnilizna roślin kapustnych w rzepaku. Fot. P. Talbierz.
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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 OCHRONA FUNGICYDOWA

W tym kontekście bardzo istotne jest wykonanie odpowiednio silnego zabiegu grzybobójczego w fazie 
strzelania w pęd. Łączy on w sobie cechy zarówno zabiegu fungicydowego, jak i regulującego pokrój 
rzepaku. Przy bardzo dużym nasileniu suchej zgnilizny kapustnych na niektórych farmach wykonuje 
się zabieg czyszczący jeszcze wcześniej, tj. tuż po ruszeniu wiosennej wegetacji przy zastosowaniu 
preparatów, które nie skracają rzepaku. Środkiem, który w warunkach tegorocznej wiosny i skali infekcji 
sprawdzi się najlepiej, jest Porter 250 EC, zawierający difenokonazol. Ta substancja czynna, zastosowana 
w dawce min. 0,4 l/ha skutecznie zwalczy obydwa szczepy grzyba powodującego suchą zgniliznę roślin 
kapustnych. Ponieważ jest to produkt silnie grzybobójczy, jednak bez cech regulacyjnych, może być 
stosowany także we wcześniejszych fazach rozwojowych. W celu wzmocnienia działania skracającego 
warto zastosować także Mepik 300 SL, zawierający substancję chlorek mepikwatu.

Porter 250 EC (0,5 l/ha ) + Ambrossio (0,25 l/ha) vs Toprex (0,5 l/ha). Fot. P. Talbierz.

Jak uzyskać wysoki plon rzepaku? Ważne jest, aby 
pierwszy wiosenny zabieg fungicydowy równie 
mocno nastawiony był na silną ochronę grzybo-
bójczą, co na odpowiednią regulację wzrostu. 
Ważne jest zachowanie zasady, że rzepak powi-
nien zostać skrócony, jednak proces ten nie może 
być zbyt intensywny lub zbyt słaby. Obiekty, któ-
re wykazują najsilniejsze i najsłabsze skrócenie, 
charakteryzują się najniższym przyrostem plonu 
w stosunku do kontroli. Najwyższy wzrost plonu 
występuje najczęściej na plantacjach, które silnie 
chroniono grzybobójczo i odpowiednio wyregu-
lowano ich wzrost wydłużeniowy. ■

PORTER 250 EC
FUNGICYD

Fungicyd z grupy triazoli charakteryzujący się:

• Silnym działaniem grzybobójczym, o charakterze interwencyjnym 
i zabezpieczającym

• Najwyższą skutecznością zwalczania obu sprawców suchej zgnilizny 
kapustnych

• Bardzo mocnym działaniem zwalczającym chwościka w burakach
• Wysoką skutecznością w eliminacji septoriozy i rdzy w zbożach

Sugerowana dawka: 0,5 l/ha

Dlaczego skracać  
rzepak na wiosnę?

Rzepaki ozime skracamy, czyli regulu-
jemy ich wzrost zarówno jesienią, jak 
i wiosną. Zabieg wiosenny przypada 
na fazę strzelania w pęd. Jego zada-
niem jest zahamowanie we wzroście 
pędu głównego, w celu uregulo-
wania rozwoju i dojrzewania całej 
rośliny (pędu głównego oraz pędów 
bocznych). Odpowiednio „skrócona” 
plantacja będzie mniej podatna na wy-
leganie łodygowe, a jej rozwój, bardziej 
wyrównany.



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/REGULACJA WZROSTU RZEPAK

TOPREX
FUNGICYD
REGUL ATOR WZROSTU

• Wiosenne zwalczanie suchej 
zgnilizny roślin kapustnych, czerni 
krzyżowych i szarej pleśni

• Zapobiega wyleganiu rzepaku

Sugerowana dawka: 0,5 l/ha

CARYX
REGUL ATOR WZROSTU

• Wpływa na regulację pokroju 
roślin rzepaku, zarówno jesienią, 
jak i wiosną

• Wpływa na większą stabilność 
łanu 

• Wyrównuje kwitnienie 
i dojrzewanie roślin

• Wykazuje działanie grzybobójcze

Sugerowana dawka: 1–1,4 l/ha

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 zmniejsza ryzyko wylegania rzepaku 
poprzez poprawę zdrowotności i zahamowanie 
wzrostu łodygi 

• Tanie i skuteczne rozwiązanie

Sugerowana dawka: 0,4–0,5 l/ha

MEPIK 300 SL
REGUL ATOR WZROSTU

• Długo i skutecznie skraca dzięki systemicznemu działaniu
• Skutecznie hamuje wzrost roślin również w niskich 

temperaturach (od 5°C)
• W niższych temperaturach działa dłużej
• Skutecznie skraca pęd główny rzepaku, doprowadzając  

do równomiernego rozwoju i dojrzewania plantacji

Sugerowana dawka: 0,5 l/ha

 135,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 143,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA



PLANTACJA
WOLNA

OD CHORÓB

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/REGULACJA WZROSTU

AMBROSSIO 500 SC, MEPIK 300 SL, ASYSTENT+
PAKIET 2 W 1 OCHRONA FUNGICYDOWA I SILNA REGUL AC JA

• Rozwiązanie na intensywnie rosnące plantacje, wymagające silnej regulacji i skutecznej 
ochrony grzybobójczej

• Jedno z tańszych rozwiązań fungicydowo-regulacyjnych na rynku
• Skutecznie skraca już od 5°C, chroni przed chorobami od ok. 8–10°C

Sugerowane dawki:
Ambrossio 500 SC 0,4-0,5l/ha
Mepik 300 SL 0,5 l/ha 

Zalecany adiuwant:
Asystent+

PORTER 250 EC, MEPIK 300 SL, ASYSTENT+ 
PAKIET 2 W 1 SILNA OCHRONA FUNGICYDOWA I REGUL AC JA

• Produkty szczególnie polecane do zastosowania w tym sezonie wegetacyjnym,  
do zastosowania w pierwszym wiosennym zabiegu, w fazie strzelania rzepaku w pęd

• Porter 250 EC szczególnie dobrze zwalcza obydwa szczepy patogenu wywołującego 
suchą zgniliznę roślin kapustnych (ważne w tym sezonie ze względu na dużą presję 
patogena)

• Mepik 300 SL odpowiada za prawidłową regulację rośliny (skracanie pędu głównego)

Sugerowane dawki:
Porter 250 EC 0,5 l/ha
Mepik 300 SL 0,5 l/ha

Zalecany adiuwant:
Asystent+

SUPEROPCJA
NA SKRACANIE!

114,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

85,00  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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NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA RZEPAK

Dokarmianie dolistne jest często bardziej efek-
tywne od doglebowego (nawet kilkukrotnie) 
oraz pozwala na szybkie uzupełnienie składni-
ków w roślinie. Nawożąc dolistnie rzepak można 
pokryć część zapotrzebowania na makroskładniki, 
oraz całość na mikroskładniki. 

W przypadku nie tylko rzepaku, ale również in-
nych roślin, nie można czekać na wystąpienie 
pierwszych objawów niedoborów i dopiero prze-
prowadzać nawożenie interwencyjne, gdyż zaw-
sze skutkuje to pewnym spadkiem plonu.

Zanim przejdziemy do dokarmiania dolistnego, na-
leży uzupełnić podstawowe składniki doglebowo. 
Rzepak wykazuje duże zapotrzebowanie, oprócz 
NPK, również na wapń i siarkę. Dobrym rozwią-
zaniem jest zastosowanie przed rozpoczęciem 
wegetacji nawozów mineralnych zawierających 
siarkę z magnezem, a na stanowiskach o nieure-
gulowanym odczynie wapna kredowego.

Do kwitnienia rzepak powinien pobrać zdecydo-
waną większość potasu, azotu, a także innych 
ważnych składników pokarmowych. W takim 
przypadku dokarmianie dolistne ma za zadanie 
wspomaganie systemu korzeniowego. Nawożenie 
dolistne wykonujemy od fazy rozety do początku 
opadania płatków, najlepiej w 2-3 zabiegach.

Najważniejszymi mikroskładnikami w uprawie 
rzepaku są bor, molibden, mangan, miedź, cynk 
i żelazo. W praktyce jednak rzepak powinno się 
nawozić przede wszystkim borem, gdyż w gle-
bach Polski deficyt tego składnika występuje na 
80% gleb. Objawy deficytu boru można zauważyć 
wiosną. Należy wykopać korzeń i przeciąć szyjkę 
korzeniową. Puste przestrzenie w korzeniu głów-
nym, oraz brunatnienie łyka szyjki korzeniowej 
są charakterystycznymi objawami. Bor w rzepa-
ku odpowiada przede wszystkim za powstawa-
nie prawidłowej struktury ścian komórkowych 
oraz wzrost łagiewki pyłkowej po zapyleniu. 

Dolistne odżywianie  
rzepaku ozimego

Duże potrzeby pokarmowe rzepaku sprawiają, że strategia odżywiania tej rośliny nie powinna sprowadzać się wyłącznie  
do stosowania nawozów doglebowych. Niezbędne jest dokarmianie dolistne, oraz biostymulacja, która przy obecnych wa-
runkach pogodowych odgrywa ważną rolę.

Paweł Kossakowski, Crop Manager

Drugim bardzo ważnym mikroskładnikiem jest molibden, który jest pobierany z gleby przy wysokim 
pH. Stosowanie dużych dawek azotu na początku wegetacji powoduje obniżenie mikro pH w strefie 
korzeniowej i zablokowanie pobierania molibdenu, dlatego ważna jest aplikacja dolistna. Pierwiastek 
ten wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, który jest odpowiedzialny za wbudowywanie azo-
tu w struktury białkowe. Należy również pamiętać, aby na świeżo wapnowanych glebach uzupełniać 
dolistnie mangan, gdyż pobieranie tego składnika z gleby jest ograniczone, a odpowiada on (razem 
z miedzią) za szereg procesów (gospodarkę azotową i hormonalną, odporność na choroby, oraz za 
sprawną fotosyntezę). >

Puste przestrzenie wewnątrz korzenia rzepaku to objawy niedoboru boru (fot. P.Kossakowski)



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 I BIOSTYMULACJA

W swojej ofercie sklepy Kurka posiadają kilka serii nawozów dolistnych 
dedykowanych do odżywiania rzepaku. Są wśród nich płynne nawozy z se-
rii Vital (Vital Rzepak, Vital 36), oraz z serii Cropvit (Cropvit B, Cropvit Mn, 
Cropvit Cu, Cropvit Zn). Nowością jest produkt Cropvit BMo, zawierający 
w swoim składzie bor oraz molibden, czyli dwa uzupełniające się mikro-
elementy w dawkach całkowicie pokrywających zapotrzebowanie rzepaku. 
W ofercie są również nawozy w formie stałej z serii Mega lub Opti (Rzepak), 
które dzięki dużej zawartości marko i mikroskładników w pełni odpowiadają 
na zapotrzebowanie roślin.

W obecnej sytuacji na polach ważnym elementem w uprawie jest stosowanie 
biostymulatorów, które wpływają na gospodarkę hormonalną rośliny. Po 
niekorzystnej jesieni dużo plantacji rzepaku jest w słabej kondycji, dlatego 
zastosowanie biostymulatorów jest uzasadnionym zabiegiem. Sklepy Kurka 
w ofercie mają kilka produktów dedykowanych w uprawie rzepaku: Kelpak SL, 
Naturamin, oraz Nano Active i Nano Active Forte. Kelpak posiada w swo-
im składzie naturalne hormony roślinne auksyny i cytokininy. Ten produkt 
zalecamy stosować po ruszeniu wegetacji, aby zregenerować korzeń po 
zimie i poprawić transport składników odżywczych. Auksyny w roślinie są 
współodpowiedzialne m.in. za pobieranie wapnia, który jest trzecim skład-
nikiem (po potasie i azocie) pobieranym w największych ilościach. Produkt 
Naturamin są to wolne aminokwasy pochodzenia roślinnego. Aminokwasy 
zaleca się stosować łącznie z mikroelementami, gdyż są one doskonałym 
nośnikiem składników pokarmowych. Dzięki temu, że tworzą z nimi bardzo 
małe cząsteczki, umożliwiają szybkie i wydajne pobieranie ich przez rośliny 
już w kilka godzin po aplikacji. Zaleca się również stosowanie aminokwasów 
łącznie z fungicydami i insektycydami systemicznymi, gdyż podobnie jak 
w przypadku mikroelementów poprawiają wchłanianie oraz transport sub-
stancji w roślinie. W sytuacjach stresowych działają stymulująco na roślinę, 

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 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

gdyż dzięki podaniu aminokwasów z zewnątrz roślina szybciej zregeneruje 
się bez znaczącej redukcji plonu. Polecamy również produkty z serii Nano 
Active, zawierające wapń w formie nanocząsteczek, który jest najlepiej przy-
swajany przez rośliny. Produkty te zalecamy stosować w sytuacjach, kiedy jest 
największe zapotrzebowanie rośliny na wapń, czyli w okresie intensywnego 
wzrostu oraz w okresie od zielonego pąka do początku opadania płatków.

Warto pamiętać, że prawidłowo wykonane odżywianie dolistne mikroele-
mentami oraz biostymulatorami zapewni roślinie dostateczną dostępność 
składników pokarmowych przez cały okres wegetacji, nawet w warunkach 
ograniczonego ich dostępu z gleby, a także wspomoże roślinę w warunkach 
stresu, co jest podstawą do uzyskania wysokich plonów nasion. ■

Fot. P. Kossakowski

 95,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 54,00  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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NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA RZEPAK

MEGA RZEPAK
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Bardzo dobrze rozpuszczalny 
makroskładnikowy nawóz dolistny

• Wysoka przyswajalność składników 
pokarmowych

• Preparat uzupełniający deficyty najbardziej 
pożądanych mikroskładników w uprawie 
rzepaku, takich jak bor, mangan, miedź

• Gwarancja optymalnego odżywienia 
plantacji 

• Preparat zwiększa plony i jakość nasion

Sugerowana dawka: 2–4 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

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

NATURAMIN®-PLUS
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Zapewnia optymalne odżywienie 
aminokwasami niezbędnymi do 
aktywnego wzrostu 

• Łagodzi skutki stresu siedliskowego, 
pogodowego oraz fitotoksyczności 
roślin

• Preparat wzbogacony 
mikroelementami

• Do stosowania dolistnego i fertygacji
• Gwarancja wysokiej jakości plonów

Sugerowana dawka: 1–1,5 l/ha

CROPVIT BMO
NAWOŻENIE ROŚLIN
BIOST YMUL AC JA

• Zapobiega niedoborom boru 
i likwiduje ich objawy  
(np. zgorzel liścia sercowego, 
zgniliznę korzeni buraków itd.)

• Podnosi efektywność pobierania 
i przetwarzania azotu

• Polepsza gospodarkę cukrów 
w roślinie – zwiększając jakość 
plonu

Sugerowana dawka: 1–3 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

 51,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 22,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 43,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 39,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 77,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

64,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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ZBOŻA OCHRONA HERBICYDOWA

Ochrona herbicydowa zbóż
Krzysztof Bzdęga, Crop Manager

Do najpopularniejszych chwastów jednoliścien-
nych, które możemy spotkać na naszych polach, 
należą: miotła zbożowa, wyczyniec polny, perz 
właściwy czy owies głuchy. Najliczniej występu-
jącym, bo na ponad 90% areału zbóż, jest miotła 
zbożowa. Chwast ten jest mocno konkurencyjny 
dla zbóż, ponieważ jest spokrewniony botanicz-
nie. Wschodzi zarówno jesienią, jak i wiosną. Jego 
wiosenna wegetacja rusza już przy temperatu-
rze nieco powyżej 0°C, czyli wtedy, gdy zboża 
są jeszcze w zimowym spoczynku. Dodatkowym 
aspektem, który powoduje bardzo duże trudności 
w zwalczaniu miotły zbożowej, jest występowanie 
biotypów odpornych na herbicydy oparte m.in. 
o mechanizm ALS. Warto zwrócić uwagę na ten 
problem, ponieważ występuje on już na terenie 
całego kraju, a nie jak niegdyś jedynie na północy. 
W takim przypadku powinniśmy stosować mie-
szaniny, które zawierają co najmniej dwa różne 
mechanizmy zwalczania miotły zbożowej. Tylko 

takie podejście pozwoli nam zrealizować podsta-
wowe założenie strategii antyodpornościowej. 

Do najczęściej występujących chwastów dwu-
liściennych, jakie możemy spotkać na naszych 
polach, zaliczamy: przytulię czepną, gwiazdnicę 
pospolitą, jasnoty, przetaczniki, fiołka polnego, 
chabra bławatka, bodziszka drobnego, marunę 
nadmorską, rumiany, tasznika pospolitego, to-
bołki polne, samosiewy rzepaku, ostrożnia pol-
nego, maki czy powoje. Wykonywanie wiosennej 
lustracji jest bardzo ważne, choćby ze względu 
na rozpoznanie, jakie gatunki chwastów dwuli-
ściennych występują w łanie. Pomimo określenia 
ogólnego stanu zachwaszczenia warto kierować 
się w wyborze herbicydu tym, aby zwalczał jak 
najpełniejszą paletę agrofagów. W ten sposób 
unikniemy ewentualnego zabiegu korekcyjnego 
na chwasty, które przeoczyliśmy. Niezwalczony 
chwast potrafi obniżyć plon nawet o połowę i do-
datkowo pogorszyć jego parametry jakościowe. >

Doświadczenie  
ścisłe –  
poletka  
z kombinacjami  
herbicydowymi.

Bodziszek  
drobny –  

zwalczony przez  
Galmet 20 SG –  
cztery tygodnie  

po zabiegu.

Herbicydy należą do podstawowych 
produktów, które stosuje się w każdym 
gospodarstwie. W świadomości plan-
tatorów już dawno temu zakorzeniło się 
słuszne przeświadczenie, iż stosowanie 
ich jest bezwzględną koniecznością. 
Dlatego ochrona herbicydowa jest jed-
nym z ważniejszych elementów uprawy 
zbóż. Niezwalczone chwasty stanowią 
dużą konkurencję dla rośliny uprawnej 
o wodę, światło, składniki pokarmowe 
czy przestrzeń. Bezpośrednio przyczy-
niają się do dużych spadków plonu. 
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OCHRONA HERBICYDOWA ZBOŻA

Tabela. 

KOMBINACJE

SKUTECZNOŚĆ [%]

Fiołek  
polny

Bodziszek  
drobny

Rumian  
polny

Gwiazdnica 
pospolita

Samosiewy  
rzepaku

Miotła  
zbożowa

1 Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + Galaper 200 EC (0,5 l/ha) + IPU 500 SC (2,0 l/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha) 97 99 100 100 100 100

2 Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + Galaper 200 EC (0,5 l/ha) + CTU 500 SC (2,0 l/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha) 99 99 100 100 100 99

3 Toto 75 SG (0,09 kg/ha) + Galaper 200 EC (0,5 l/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha) 100 100 100 100 100 85

4 Toto 75 SG (0,09 kg/ha) + Galaper 200 EC (0,5 l/ha) + CTU (1,0 l/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha) 100 100 100 100 100 98

5 Fenoxinn 110 EC (0,66 l/ha) + Galaper 200 EC (0,5 l/ha) + Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha) 99 100 100 100 100 94

6 Fenoxinn 110 EC (0,66 l/ha) + Galaper 200 EC (0,5 l/ha) + Triben Super 50 SG (0,03 kg/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha) 75 86 100 100 100 93

7 Apyros 75 WG (0,0133 kg/ha) + Mustang Forte 135 SE (1,0 l/ha) 95 80 92 100 100 92

KONTROLA [szt . /m2] 85 7 2 3 3 10

Fiołek polny – zwalczony przez Galmet 20 SG – cztery tygodnie po zabiegu.

Chcąc odpowiednio dobrać rozwiązanie, powinniśmy odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

• Czy był wykonywany zabieg jesienny?

• Od jak dawna stosowana jest ta sama kombinacja?

• Czy w ostatnich latach wystąpił problem ze zwalczeniem miotły zbożowej?

• Jakie chwasty dwuliścienne występują najliczniej?

Plantacje zbóż stanowią bardzo duży udział w strukturze powierzchni zasiewów w Polsce, dlatego też badania nad stosowaniem 
środków ochrony roślin w tych uprawach pod względem liczby testowanych kombinacji zajmują w Kurce pierwsze miejsce. Badamy 
herbicydy nie tylko pod kątem skuteczności, ale również ich negatywnych wpływów na plantację. Dlatego od lat wiele uwagi 
w naszych doświadczeniach poświęcamy bezpieczeństwu i ograniczaniu stresów. Wykonywany zabieg herbicydowy powinien być 
w pełni bezpieczny dla rośliny uprawnej. Dzięki temu unikniemy zbędnego stresu dla zbóż, co mogłoby się – oprócz objawów na 
liściach – przełożyć negatywnie na plon.

W podejmowaniu decyzji o wyborze herbicydów powinniśmy kierować się zarówno zakresem zwalczanych chwastów, jak i eko-
nomią. W przypadku dostępnych na rynku herbicydów nie ma zależności ceny od skuteczności, więc drogi preparat nie zawsze 
gwarantuje pełne zadowolenie. W dalszej części gazetki proponujemy wyselekcjonowane i odpowiednio dobrane produkty, które 
charakteryzują się zwalczaniem szerokiej palety chwastów, co potwierdzają prowadzone doświadczenia ścisłe (tabela). Znając 
odpowiedź na powyższe pytania, nasz doradca pomoże wybrać najlepszą opcję na Państwa pole. ■

Najpopularniejsze chwasty 
jednoliścienne, które możemy 
spotkać na naszych polach, to: 
miotła zbożowa, wyczyniec polny, 
perz właściwy czy owies głuchy.

Najpopularniejsze chwasty 
dwuliścienne na naszych 
polach to: przytulia czepna, 
gwiazdnica pospolita, jasnoty, 
przetaczniki, fiołek polny, chaber 
bławatek, bodziszek drobny, 
maruna nadmorska, rumiany, 
tasznik pospolity, tobołki polne, 
samosiewy rzepaku, ostrożeń 
polny, maki i powoje.
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FENOXINN 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

• Skutecznie zwalcza chwasty, takie jak: wyczyniec polny, miotła 
zbożowa, chwastnica jednostronna, owies głuchy

Sugerowana dawka: 0,5–0,7 l/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: 0,02–0,03 kg/ha

TRIBEN SUPER 50 SG
HERBICYD

• W formie granul rozpuszczalnych w wodzie
• Przeznaczony do zwalczania chwastów 

dwuliściennych w zbożach ozimych 
i jęczmieniu jarym

• Nowoczesna formulacja preparatu 
zapewniająca pełną rozpuszczalność 
substancji aktywnych

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

Sugerowana dawka: 0,025–0,04 kg/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: 0,33–0,6 l/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: 2–2,5 l/ha

 62,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPERCENA   

 SUPERCENA 

 SUPERCENA 
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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, ostrożnia polnego oraz chwasty niższego 
rzędu, jak bodziszki, fiołki, przetaczniki

Sugerowana dawka: 0,09 kg/ha

AXIAL 050 EC
HERBICYD

• Środek chwastobójczy, stosowany nalistnie do 
zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, 
owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej 
w uprawie zbóż, z wyłączeniem upraw owsa

• Preparat zapewnia pełną skuteczność nawet 
w trudnych warunkach pogodowych

• Może być stosowany jesienią i wiosną od fazy 
wykształconego 1 liścia miotły zbożowej do 
stadium widocznego liścia flagowego  
(BBCH 37) rośliny uprawnej

Sugerowana dawka: 
0,6–0,9 l/ha – miotła zbożowa, owies głuchy
0,9–1,2 l/ha – wyczyniec polny

MUSTANG FORTE 195 SE
HERBICYD

• Środek chwastobójczy do powschodowego, 
wiosennego zwalczania chwastów 
dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych

• Możliwość stosowania do fazy 2. kolanka 
zbóż

• Brak konieczności sporządzania mieszanin 
zbiornikowych z innymi herbicydami na 
chwasty dwuliścienne

Sugerowana dawka: 0,8–1 l/ha

LANCET PLUS 125 WG
HERBICYD

• Herbicyd do powschodowego, wiosennego 
zwalczania miotły zbożowej i chwastów 
dwuliściennych w pszenicy ozimej, 
pszenżycie ozimym, życie

• Elastyczny w terminie stosowania  
(do fazy pierwszego kolanka zbóż)

• Jedna dawka niezależnie od występujących 
zwalczanych chwastów

Sugerowana dawka: 0,2 kg/ha

HUZAR ACTIV 387 OD
HERBICYD

• Środek chwastobójczy, stosowany nalistnie, 
przeznaczony do powschodowego zwalczania 
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych 
w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym

• Można go stosować w różnych terminach 
i dostosowywać do uwarunkowań 
atmosferycznych

• Nie wymaga mieszania z innymi preparatami

Sugerowana dawka: 1 l/ha

 132,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 133,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 65,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 155,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPERCENA   
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TOTO 75 SG, GALAPER 200 EC, TOLUREX 500 SC 
PAKIET HERBICYDÓW

UZNANE I GODNE ZAUFANIA

Ten zestaw produktów polecamy na plantacje o bardzo dużym nasileniu występowania miotły zbożowej. Mieszanina zawiera łącznie 4 substancje aktywne 
o 3 różnych mechanizmach działania, z czego 2 wykazują bardzo dobre działanie miotłobójcze. Zapobiega powstawaniu biotypów odpornych miotły zbożowej 
i skutecznie eliminuje ten uporczywy chwast z plantacji. Dodatek chlorotoluronu zapewnia skuteczne zwalczanie chwastów już w stosunkowo niskich 
temperaturach.

Sugerowane dawki:
Toto 75 SG  0,09 kg/ha 
Galaper 200 EC  0,33–0,6 l/ha
Tolurex 500 SC  1,0–2,0 l/ha

Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

TOTO 75 SG, GALAPER 200 EC, FENOXINN 110 EC
PAKIET HERBICYDÓW

WYJĄTKOWO SKUTECZNE NA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Mieszanina trójskładnikowa zawierająca łącznie 4 substancje aktywne o 3 różnych 
mechanizmach zwalczania chwastów. Proponowana kombinacja (poza bardzo wysoką 
skutecznością zwalczania chwastów dwuliściennych) jest niezawodna w zwalczaniu 
uciążliwych chwastów jednoliściennych – miotły zbożowej, wyczyńca polnego czy owsa 
głuchego. Dodatek nowego w naszej ofercie preparatu Fenoxinn 110 EC, zawierającego 
fenoksaprop-P-etylu, jedną z dwóch dostępnych 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 
Fenoxinn 110 EC  0,66 l/ha

Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

W PAKIECIE
TANIEJ

W PAKIECIE
TANIEJ

SUPERCENA

128,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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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 HERBICYDÓW

NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE NA RYNKU

Dużym atutem mieszaniny zawierającej łącznie 3 substancje aktywne jest wysoka skuteczność zwalczania 
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

GALAPER 200 EC, GALMET 20 SG
PAKIET HERBICYDÓW

SZTANDAROWE ROZWIĄZANIE KURKI 
NIEZAWODNE W WALCE Z DWULIŚCIENNYMI

Mieszanina przeznaczona jest do zwalczania chwastów dwuliściennych na plantacjach, na których miotła 
zbożowa nie występuje bądź została zwalczona już w okresie jesiennym. Proponowane rozwiązanie jest 
niezwykle skuteczne w zwalczaniu najważniejszych gatunków chwastów dwuliściennych. 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 HERBICYDÓW

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 mieszanina 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

 102,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 SUPERCENA 

 SUPERCENA 



Plamistość 
siatkowa 

jęczmienia

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.

22| MARZEC 2018

ZBOŻA OCHRONA FUNGICYDOWA

Ochrona przed chorobami  
zabezpieczy jakość i ilość plonu

Krzysztof Bzdęga, Crop Manager

Produkcja zbóż w naszym kraju nie jest łatwą pracą. Ceny 
płodów rolnych wahają się w zależności od sytuacji na rynku 
światowym oraz lokalnym, europejskim. Prawie niemożli-
wym jest zakładanie zysków na początku inwestycji, czyli po 
zasiewach. Dążenie do zbierania wysokich płodów o bardzo 
dobrej jakości jest w pełni uzasadnione. Pozwala to na mini-
malizację ryzyka ujemnego bilansu ekonomicznego po zbio-
rach. Według GUS-u zwiększanie intensywności produkcji 
w ostatnich latach spowodowało wzrost produkcji ziarna ze 
zmniejszającego się areału upraw zbożowych. Świadczy to 
o uzyskiwaniu coraz to wyższych plonów przez producentów. 
Przyrost i stabilizacja uzyskiwanych plonów jest efektem 
prawidłowo wykonywanych zabiegów ochrony roślin. Także 
ochrony fungicydowej nie da się w tym momencie pominąć. 
Na następnych stronach na tym skupimy uwagę, proponu-
jąc najefektywniejsze rozwiązania w ochronie zbóż przed 
chorobami.

Stosowanie herbicydów jest niezbędne i każdy zdaje sobie z tego sprawę. 
Także ochrona fungicydowa oparta na dwóch, trzech zabiegach staje się 
standardem. Pomimo to szacuje się, iż porażenia grzybami są nadal odpo-
wiedzialne za ok. 30% strat w plonach w Polsce. Wynika to z kilku czynników: 
dużego udziału zbóż w zmianowaniu, uproszczonych upraw, niewłaściwego 
nawożenia mineralnego, błędów agrotechnicznych, takich jak niestarannie 
uprawiona ziemia czy zbyt gęsty siew. Do wymienionych czynników dołą-
czają się także sprawy niezależne od rolnika. To przede wszystkim warunki 
atmosferyczne występujące podczas spoczynku roślin oraz wegetacji, ilość 
opadów, przebieg temperatur powietrza. Zazwyczaj, gdy warunki pogodowe 
sprzyjają rozwojowi roślin uprawnych, wspomagają również intensywne 
występowanie chorób. >

Rdza  
brunatna  
pszenicy

Septorioza  
paskowana  
liści

Mączniak  
prawdziwy



Łamliwość źdźbła zbóż

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 ZBOŻA

Najczęściej występującymi chorobami grzybowymi w uprawach zbożowych są:

Mączniak prawdziwy zbóż i traw  
(Blumeria graminis) 

Występuje na wszystkich gatunkach zbóż. Pierwsze objawy mogą pojawić 
się na zbożach ozimych już jesienią. Objawem jest charakterystyczny biały 
lub jasnobrunatny nalot na blaszkach liściowych i pochwach liściowych. 
W miarę rozwoju choroby patogen opanowuje coraz większą powierzchnię 
liści, ograniczając fotosyntezę. Porażenie może przechodzić na kłosy, pogar-
szając ilość i jakość ziaren. Straty w plonie do 40%.

Rdza brunatna pszenicy  
(Puccinia recondita) 

Choroba występuje zarówno na odmianach ozimych, jak i jarych. Jest szcze-
gólnie groźna dla pszenicy. Na górnej stronie blaszki liściowej można zo-
baczyć rozsiane owalne lub prawie okrągłe, brunatnordzawe skupienia za-
rodników w formie poduszek. Wraz z rozwojem choroby pokrywają prawie 
całą powierzchnię. Następnie liście żółkną i zasychają. Ogranicza to proces 
fotosyntezy, zwiększa oddychanie i parowanie, przez co rozwój roślin zostaje 
zahamowany. Straty w plonie do 50%.

Fuzarioza zbóż  
(Fusarium spp.) 

Najczęściej atakowane chorobą są uprawy pszenicy ozimej, pszenżyta, żyta, 
jęczmienia ozimego. Ryzyko porażenia związane jest m.in. z warunkami kli-
matyczno-glebowymi. Patogeny mogą rozwijać się w różnych fazach wzrostu 
roślin. Wyróżniamy następujące formy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, fu-
zaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów. Na porażonych 
pochwach liściowych i korzeniach można zauważyć podłużne, brązowawe 
plamy. Podczas krzewienia podstawa pochwy oraz źdźbła mają brązowe 
zabarwienie. Gdy roślina jest silnie zainfekowana wewnątrz tkanki źdźbła, 
znajduje się różowa grzybnia. Porażone kłosy żółkną, a przy wysokiej wilgot-
ności pokrywają się łososiowym nalotem. Szkodliwość polega na pogorsze-
niu wzrostu, przedwczesnym dojrzewaniu, a podczas silnego zainfekowania 
prowadzi do wylegania i zamierania roślin. Choroba stanowi duże zagrożenie 
dla jakości ilości plonu. Straty w plonie do 60%.

Septorioza paskowana liści  
(Septoria tritici ) 

Choroba występuje najczęściej na pszenicy. Pierwsze objawy widoczne są 
już jesienią na siewkach wyrastających z zakażonych ziarniaków. Patogen 
poraża głównie blaszki liściowe, ale także na pochwach liściowych i źdźbłach. 
Objawy widoczne w postaci owalnych albo podłużnych, jasnozielonych plam, 
później zabarwiających się na brązowo. Wewnątrz tych plam tworzą się ne-
krozy, a następnie pojawiają się czarne punkty – piknidia. Brak jest ostrego 
odgraniczenia od zdrowej tkanki. Choroba przenosi się z dolnych liści na 
górne. Tworzące się liczne piknidia, rozmieszczone są rzędami równolegle 
do unerwienia liści. Porażeniu może ulec również źdźbło, kłosy rzadziej. 
Straty w plonie do 35%.

Łamliwość źdźbła zbóż i traw  
(Oculimacula yallundae) 

Choroba atakuje pszenicę ozimą, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto i w mniej-
szym stopniu zboża jare. Pierwsze wyraźne objawy pojawiają się pod koniec 
krzewienia i na początku strzelania w źdźbło. Na pochwach liściowych od 
zewnętrznej strony, a później na dolnych międzywęźlach źdźbła tworzą się 
owalne, wydłużone, jasnobrunatne plamy z ciemnobrunatną, rozmytą obwód-
ką. W środkowej części plam widoczne są ciemne punkty – sploty grzybni. 
Podstawa źdźbła próchnieje, a następnie łamie się i wylega. Porażone rośliny 
szybciej dojrzewają, a kłosy bieleją. Straty w plonie do 30%.

Zgorzel podstawy źdźbła  
(Gaeumannomyces graminis) 

Występuje najczęściej na pszenicy, ale także na jęczmieniu i życie. Pierwszym 
objawem jest brunatnienie korzeni, a później czernienie. Podobnie dzieje się 
z podstawą pędu, lecz przebarwienia są nieco później. Przyjmują postać smug 
i plam o nieregularnym kształcie. Chore rośliny rosną słabiej, przedwcześnie 
dojrzewają. W efekcie porażenia korzeni i pędów następuje ich żółknięcie 
i bielenie. Na polu placowo widoczne są skarłowaciałe rośliny o białych 
kłosach. Straty w plonie do 30%.

Wybór prawidłowej ochrony fungicydowej i zastosowanie jej w odpowiedniej fazie rozwojowej rośliny jest jedną z podstawowych i najważniejszych decyzji 
w produkcji rolnej. W ostatnich latach nie było powtarzalności w przebiegu pogody. Sezony wegetacyjne bardzo różniły się od siebie. Żeby sprostać wyzwa-
niom czekającym plantatora na polu, proponujemy Państwu cztery pakiety dostosowane do różnych potrzeb. ■ 

Warto pamiętać o dodatku adiuwantu  

Asystent+ do każdego zabiegu

Badania potwierdzają, iż zawarty w Asystencie+ kopolimer 
silikonopoliestrowy poprawia skuteczność i szybkość dzia-
łania fungicydów. Pozwala na obniżenie ilości substancji 
aktywnej przy zachowaniu pełnej efektywności preparatu. 
Ponadto ułatwia pokrycie cieczą użytkową rośliny, co jest 
szczególnie istotne podczas niesprzyjających warunków 
pogodowych. 



CEANDO 183 SC 
FUNGICYD

• Najwyższa skuteczność w walce 
z łamliwością podstawy źdźbła

• Długotrwałe zabezpieczenie 
plantacji przed mączniakiem 
prawdziwym

• Bardzo wysoka skuteczność 
zwalczania chorób liści ze 
szczególnym naciskiem na 
septoriozę

Sugerowana dawka: 1–1,5 l/ha

VANGARD 75 WG
FUNGICYD

• Dobry partner do zabiegu T1
• Skuteczne rozwiązanie w walce 

z chorobami podstawy źdźbła
• W mieszaninie z propikonazolem 

zapewnia szerokie spektrum ochrony

Sugerowana dawka: 0,7–1 kg/ha

CORBEL 750 EC
FUNGICYD

• Doskonałe działanie interwencyjne  
na mączniaka prawdziwego i rdzę

• Dobrze działający także w niższych 
temperaturach 

Sugerowana dawka: 0,4–1,0 l/ha

KENDO 050 EW
FUNGICYD

• Doskonałe działanie interwencyjne  
na mączniaka prawdziwego

• Długotrwałe zabezpieczenie plantacji 
przed porażeniem mączniakiem 
prawdziwym

Sugerowana dawka: 0,1–0,2 kg/ha

MONDATAK 450 EC
FUNGICYD

• Doskonały komponent do zabiegów 
T1, ponieważ zwalcza,  
m.in. łamliwość źdźbła zbóż

• Preparat o działaniu wgłębnym 
do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego

• Skuteczne działanie już przy niskich 
temperaturach

Sugerowana dawka: 0,8–1 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

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 FUNGICYDOWA

 120,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 32,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 47,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 101,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPERCENA

 42,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA



PROPICO 250 EC,
CORBEL 750 EC
PAKIET FUNGICYDÓW

Najtańsze rozwiązanie ochrony fungicydowej, przeznaczone do ochro-
ny 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  
CEANDO 183 SC
PAKIET FUNGICYDÓW

PROPICO 250 EC 
VANGARD 75 WG 
PAKIET FUNGICYDÓW

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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Mieszanina Propico 250 EC + Vangard 75 WG jest zalecana przede wszystkim 
na plantacje o dużym udziale zbóż w zmianowaniu, które są szczególnie 
narażone na wystąpienie chorób podsuszkowych (chorób podstawy źdźbła). 
Vangard 75 WG zapewnia długą i skuteczną ochronę plantacji przed tą grupą 
chorób. W połączeniu z preparatem Propico 250 EC mieszanina jest również wy-
soce skuteczna 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 po-
czątkowym okresie wegetacji wiosennej. 

Pakiet Propico 250 EC + Ceando 183 SC jest przeznaczony na plan-
tacje o dużej presji ze strony mączniaka zbóż (gęste, silnie roz-
krzewione 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

PROPICO 250 EC, CORBEL 750 EC,
MONDATAK 450 EC 
PAKIET FUNGICYDÓW

Pakiet fungicydowy przeznaczony do zabiegu T1 w zbożach, zło-
żony z 3 preparatów zawierających wzajemnie uzupełniające się 
substancje aktywne z różnych grup chemicznych. Zapewnia kom-
pleksową i skuteczną ochronę przed chorobami podstawy źdźbła, 
mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, jak też wcześnie wystę-
pującymi chorobami liści (septoriozy, czy rdze). Pakiet przezna-
czony do ochrony intensywnie prowadzonych 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 l/ha 
Mondatak 450 EC 0,8 l/ha

Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

OCHRONA FUNGICYDOWA ZBOŻA

KOMPLETNE

ROZWIĄZANIE

SUPERCENA

110,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

155,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPERCENA



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 NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA

Nawożenie zbóż, podobnie jak i innych upraw, nie 
powinno opierać się na doglebowym stosowaniu 
nawozów. Większość gleb na terenie naszego kra-
ju charakteryzuje się niedostateczną dla roślin za-
wartością mikroskładników. Jest to spowodowane 
brakiem nawożenia organicznego oraz intensyfi-
kacją produkcji. W uprawie zbóż najważniejszymi 
mikroskładnikami są miedź, mangan, cynk, bor, 
oraz molibden. W uprawie pszenicy i pszenży-
ta szczególne znaczenie mają miedź i mangan. 
Odpowiadają one za szereg procesów: gospodarkę 
azotem (lepsze wykorzystanie azotu), fotosyn-
tezę oraz powstawanie hormonów roślinnych. 
Miedź ma znaczący wpływ na zdrowotność roślin 
przyczyniając się do zwiększenia odporności na 
choroby, odpowiada za prawidłowe powstawanie 
i żywotność pyłku zbóż, oraz stymuluje krzewie-
nie i zapobiega redukcji źdźbeł kłosonośnych. 
Mangan natomiast stymuluje pobieranie fosforu 
co przekłada się pośrednio na krzewienie i rozwój 
systemu korzeniowego. Ważnym mikroskładni-
kiem jest również cynk, który wpływa na rozwój 
systemu korzeniowego oraz odporność zbóż na 
choroby podstawy źdźbła. Najważniejsze dla zbóż 
mikroskładniki czyli miedź, mangan i cynk należy 
podać roślinie w fazie krzewienia, najpóźniej do 
początku strzelania w źdźbło, później zastosowa-
na miedź w większych dawkach może działać na 
roślinę fitotoksycznie. Można łączyć nawożenie 
mikroskładnikami z zabiegami fungicydowymi 
jeżeli pozwala na to etykieta. W późniejszych 
fazach rozwojowych zalecamy zastosować na-
wożenie zbilansowanymi nawozami dolistnymi 
z serii nawozów MEGA lub OPTI (zboża), które są 
w ofercie sklepu Kurka. Są to produkty dedykowa-
ne do nawożenia zbóż, mają optymalnie dobrane 
składy makro i mikroskładników i wpływają na 
jakość plonu. >

Dolistne odżywianie zbóż  
oraz zwiększenie odporności  
na niekorzystne warunki pogodowe

Plantacje zbóż ozimych są w tym roku w większości przypadków w słabej kondycji. Niekorzystne warunki jesienią, oraz 
opóźniony termin siewu spowodowały, że zdecydowana większość ozimin proces krzewienia będzie przechodziła wiosną. 
Dlatego istotne będzie zastosowanie nawozów dolistnych oraz wspomaganie roślin produktami z serii biostymulatorów. 
Prawidłowo odżywione w fazie krzewienia zboże „programuje” potencjalnie wyższy plon i wykazuje większą efektywność 
dawek azotu, co decyduje o wyższym i pewnym plonie podczas zbiorów.

Paweł Kossakowski, Crop Manager
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Sklepy Kurka posiadają w swojej ofercie również 
inne serie nawozów. Są nawozy płynne z serii 
Vital (Vital zboża, Vital 36), oraz z serii Cropvit 
(Cropvit Cu, Cropvit Mn, Cropvit Zn, Cropvit B).

Oprócz dostarczenia roślinom mikroskładników 
bardzo ważnym elementem jest stosowanie 
biostymulatorów, które w obecnej sytuacji na 
plantacjach będą odgrywały dużą rolę, ponie-
waż wpływają na gospodarkę hormonalną rośliny.

Oziminy zasiane późno znajdują się obecnie w fa-
zie 2-3 liści, dlatego zastosowanie biostymulato-
rów, mających wpływ na ukorzenienie i wspoma-
ganie krzewienia jest uzasadnionym zabiegiem. 

W ofercie sklepów Kurka posiadamy trzy produkty 
z serii biostymulatorów dedykowane do uprawy 
zbóż: Dynamic Cresco, Krzemian i Naturamin. 
Pierwszy z produktów, Dynamic Cresco zalecamy 
stosować w fazie krzewienia razem z mikroele-
mentami, ponieważ w swoim składzie zawiera 
azot amonowy oraz octan cynku. Składniki te wy-
kazują działanie ukorzeniające i dokrzewiające. 
Octan cynku odpowiada za produkcję auksyn- 
hormonów pobudzających tworzenie korzeni 
bocznych oraz włośników. Dobre efekty daje po-
łączenie produktu Dynamic Cresco z preparatami 
zawierającymi chlorek chloromekwatu lub chlo-
rek mepikwatu. Takie zestawienie stosujemy od 
fazy pełni do końca krzewienia. 

Drugim dedykowanym produktem jest Krzemian, zawierający w swoim skła-
dzie krzem w formie kwasu ortokrzemowgo (najlepiej przyswajalna forma) 
oraz mikroelementy. Ten produkt zyskuje coraz więcej zwolenników, a jego 
działanie jest potwierdzone wieloletnimi badaniami w państwowych instytu-
tach. Krzem usztywnia roślinę, dzięki czemu jest odporniejsza na niekorzyst-
ne warunki pogodowe, pobudza proces fotosyntezy, zmniejsza wyleganie 
roślin oraz zwiększa odporność na choroby grzybowe oraz atak szkodników. 
W produkcie Naturamin zawarte są wolne aminokwasy pochodzenia roślin-
nego. Aminokwasy zaleca się stosować łącznie z mikroelementami, gdyż są 
one doskonałym nośnikiem składników pokarmowych. Dzięki temu, że tworzą 
z nimi bardzo małe cząsteczki, umożliwiają szybkie i wydajne pobieranie ich 
przez rośliny już w kilka godzin po aplikacji. Zaleca się również stosowanie 
aminokwasów łącznie z fungicydami i insektycydami systemicznymi, gdyż 
podobnie jak w przypadku mikroelementów poprawiają wchłanianie oraz 
transport substancji w roślinie. W sytuacjach stresowych działają stymulująco 
na roślinę, gdyż dzięki podaniu aminokwasów z zewnątrz roślina szybciej 
zregeneruje się bez znaczącej redukcji plonu.

Słabe rozkrzewienie zbóż oraz uszkodzenia po zimie są powodem dla którego 
warto zwrócić uwagę na nawozy dolistne, a w szczególności biostymulatory. 
Stosowanie tych produktów wczesną wiosną ma duży wpływ na późniejsze 
etapy rozwojowe rośliny. Preparaty te poprawiają zdrowotność oraz prze-
kładają się na wyższy i lepszej jakość plon. ■

Aktualny stan plantacji pszenicy ozimej. Fot. P. Kossakowski

Fot. P. Kossakowski
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MEGA ZBOŻA
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Bardzo dobrze rozpuszczalny makroskładnikowy nawóz dolistny
• Doskonała przyswajalność składników pokarmowych
• Skład chemiczny dostosowany do potrzeb pokarmowych roślin 

zbożowych
• Preparat wzbogacony mikroskładnikami: miedzią, żelazem, 

manganem, molibdenem i cynkiem
• Gwarancja aktywnego wzrostu roślin, wysokiej zdrowotności 

i zadawalającej jakości plonów

Sugerowana dawka: 2–4 kg/ha

NATURAMIN®-PLUS
NAWOZENIE ROŚLIN

• Zapewnia optymalne odżywienie aminokwasami niezbędnymi  
do aktywnego wzrostu 

• Łagodzi skutki stresu siedliskowego, pogodowego  
oraz fitotoksyczności roślin

• Preparat wzbogacony mikroelementami
• Do stosowania dolistnego i fertygacji
• Gwarancja wysokiej jakości plonów

Sugerowana dawka: 1–1,5 l/ha

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 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

 54,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 64,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 132,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

43,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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VITAL 36
NAWOŻENIE DOLISTNE

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

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

Sugerowana dawka: 4–6 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: 1–2 l/ha

CROPVIT BMO
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Zapobiega niedoborom boru 
i likwiduje ich objawy  
(np. zgorzel liścia sercowego, 
zgniliznę korzeni buraków itd.)

• Podnosi efektywność pobierania 
i przetwarzania azotu

• Polepsza gospodarkę cukrów 
w roślinie – zwiększając jakość 
plonu

Sugerowana dawka: 1–3 l/ha

CROPVIT CU
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Koncentrat nawozowy miedzi 
z chelatami EDTA i kompleksem 
organicznym

• Przeznaczony do dokarmiania 
roślin szczególnie narażonych 
na niedobory miedzi: zbóż, 
kukurydzy, ziemniaków, buraków 
cukrowych, motylkowych, 
słonecznika, traw i innych roślin 
rolniczych, ogrodniczych i sadów 
owocowych

• Wpływa stymulująco na ilość 
i jakość ziarna

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

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

• Niezbędny do osiągnięcia pewnego 
i dobrego jakościowo plonu

Sugerowana dawka: 2–4 kg/ha

 56,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 22,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 25,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 45,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 23,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

30,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA



30| MARZEC 2018

KUKURYDZA MATERIAŁ SIEWNY

LEGION FAO 260-270
MIESZANIEC KUKURYDZY NA KISZONKĘ

HODOWCA: HR Smolice
REJESTRACJA: Polska, 2014 r.

• Mieszaniec trójliniowy
• Rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione, z dobrze eksponowaną cechą 

przedłużonej zieloności – stay green
• Wysoka wartość żywieniowa – cienka osadka kolb
• Zdrowotność roślin i kolb – tolerancja na grzyby fuzaryjne i głownię guzowatą 
• Bardzo dobry wigor młodych roślin po wschodach
• Dobra adaptacja do zmiennych warunków glebowych i środowiska
• Znakomita w wykorzystaniu na biogaz
• Wysoki plon suchej masy kolb – 104,8 dt/ha = 102% wzorca
• Bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony doświadczeniami rejestrowymi 

COBORU w latach 2012–2013 w grupie średniopóźnej
 📊 plon ogólny suchej masy – 210,7 dt/ha = 104% wzorca
 📊 plon świeżej masy – 644 dt/ha = 106% wzorca
 📊 plon jednostek pokarmowych – 23,2 tys. = 104% wzorca

OPOKA FAO 240
MIESZANIEC KUKURYDZY NA KISZONKĘ

HODOWCA: HR Smolice
REJESTRACJA: Polska

• Mieszaniec trójliniowy
• Rośliny wysokie z cechą przedłużonej zieloności – stay green
• Bardzo stabilne plony zielonej i suchej masy
• Bardzo dobra strawność (ocena „in vitro”) zielonych części (łodyg z liśćmi) oraz kolb  

(cecha potwierdzona w badaniach rejestrowych COBORU!)
• Regularność plonowania w odmiennych warunkach środowiska, w tym szczególnie 

w latach niekorzystnych pogodowo ze względu na okresowe braki opadów deszczu
• Dłużej utrzymująca się zieloność liści i łodyg pozwala na wydłużenie terminu zbioru 

plantacji przy zachowaniu właściwej zawartości suchej masy w całych roślinach
• Dobra przydatność kiszonki do produkcji biogazu ze względu na dodatnią korelację 

plonu ogólnego suchej masy i wysokiej strawności z całych roślin

ES ARCHIMEDES FAO 260
MIESZANIEC KUKURYDZY NA KISZONKĘ

HODOWCA: EURALIS
REJESTRACJA: UE, 2008 r.

• Mieszaniec trójliniowy
• Rośliny bardzo wysokie o dużej masie liści z mocno eksponowaną cechą zieloności – 

stay green
• Bardzo wysoki potencjał plonowania na kiszonkę, potwierdzony wynikami 

doświadczeń rozpoznawczych i porejestrowych
• Wyśmienity w wykorzystaniu na biogaz – bardzo wysokie plony ogólne suchej 

i zielonej masy
• Stabilne plonowanie w kolejnych latach
• Dobra adaptacja do różnych warunków klimatyczno-glebowych
• Możliwość wydłużenia terminu zbioru na kiszonkę

typ 
kolby

fix

typ
ziarna

pośrednie

liczba 
rzędów

14–16

typ 
kolby

fix

typ
ziarna

pośrednie

liczba 
rzędów

14–16

liczba 
rzędów

12–14

typ
ziarna

pośrednie

typ 
kolby

flex



31 MARZEC 2018 |

MATERIAŁ SIEWNY KUKURYDZA

LUIGI CS FAO 240-250
MIESZANIEC KUKURYDZY NA ZIARNO

HODOWCA: CAUSSADE
REJESTRACJA: Niemcy, 2010 r.

• Mieszaniec pojedynczy
• Rośliny średniowysokie z klasycznym sposobem dojrzewania
• Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno, potwierdzony wynikami doświadczeń 

rozpoznawczych i porejestrowych COBORU/PZPK
• Wyjątkowa stabilność plonowania w odmiennych warunkach glebowych 

i klimatycznych
• Szybkie oddawanie wody z ziarna przy zasychających roślinach
• Ziarno łatwo wymłacalne i szybko oddające wodę w procesie suszenia
• Bardzo wysoka tolerancja na fuzariozy kolb 
• Znakomita jakość handlowa ziarna

Odmiana rekomendowana dla przemysłu młynarskiego!

RGT METROPOLIXX FAO 230
MIESZANIEC KUKURYDZY NA ZIARNO

HODOWCA: RAGT
REJESTRACJA: UE, 2017 r.

• Mieszaniec trójliniowy
• Rośliny średniowysokie 
• Bardzo wysoka zdrowotność roślin w szczególności łodygi
• Dobra tolerancja na warunki stresowe
• Stabilność plonowania
• Wyjątkowa zdrowotność odmiany – odmiana mało 

podatna na fuzarium kolb
• Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno, 

potwierdzony wynikami doświadczeń COBORU w 2017 r. – 
120,1 dt/ha = 104,1% wzorca

typ
ziarna

flint–dent

typ 
kolby

fix

liczba 
rzędów

14–16
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liczba 
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14–16


