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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.

TWOJE PLONY W DOBRYCH RĘKACH



Dobre sklepy rolnicze

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

Jesteśmy pierwszą w kraju ogólnopolską siecią sprzedaży detalicznej 

wyspecjalizowaną w branży rolnej. 

Fundamenty naszej działalności

Wiedza i doświadczenie
Wieloletnia współpraca z rolnikami w całej Polsce 

dała nam wiedzę, jakie są potrzeby rynku rolnego. 

Te cenne doświadczenia wykorzystano podczas 

wprowadzania własnych produktów.

Badania naukowe
Innowacyjne badania nad nowymi produktami, 

technologiami. Badania naukowe od dawna 

wspierają wiedzę praktyczną. Wszystkie nasze 

produkty testowane są w doświadczeniach 

ścisłych i w praktyce rolniczej. Jesteśmy pewni 

ich jakości.

Pasja pracowników
Firma to doradcy, specjaliści i naukowcy,  

którzy rozwijają się zawodowo wraz z firmą – 

praca to ich pasja.

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

1 rekomendacje sprawdzonych technologii

2 poszukiwania najbardziej ekonomicznych metod

3 bezpieczeństwo upraw

4 maksymalizację plonów

W sklepach Kurka znajdziesz wszystko, co potrzebujesz, 

aby uzyskać obfite i zdrowe plony z Twoich pól:

szeroki asortyment sprawdzonych środków ochrony 

roślin w bardzo dobrych cenach

odżywki dolistne i biostymulatory

nawozy

nasiona

I dużo, dużo więcej...

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

Prowadzimy badania naukowe w Polsce – poletkowe i szklarniowe
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SKLEJANIE RZEPAKU RZEPAK

Sklejanie –  
ochrona przed osypywaniem łuszczyn

Karol Taterka

Kończąc okres dojrzewania łuszczyny otwierają się, co powoduje osypywanie 
nasion. Straty spowodowane tym procesem sięgają według wielu fachowych 
źródeł w łagodnej aurze pogodowej 5-15%, natomiast w niesprzyjających 
warunkach nawet 30%. Gdy jednak opóźni się zbiór w wyniku opadów – tra-
cimy nawet do 90% plonu! Przez ostatnie dziesięć dni przed zbiorem rzepak 
kształtuje ok. 10-15% plonu, w tym czasie dzienne przyrosty plonu nasion 
sięgają 30-40 kg/ha. 

Najwcześniej dojrzewające łuszczyny na pędzie głównym tworzące plon za-
sadniczy zaczynają pękać, a zawarte w nich nasiona osypują się. Zjawisko to 
spowodowane jest absorpcją wilgoci z deszczu i rosy, a następnie  ponownym 
wysychaniu pod wpływem słońca i wiatru. Wielokrotnie powtarzający się pro-
ces kurczenia i rozszerzania się łuszczyn powoduje ich przedwczesne pękanie 
i znaczne osypywanie się nasion. Często też zdarzają się sezony, gdy przed 
zbiorem rzepaku panuje zmienna pogoda, czyli na przemian jest deszczowo 
i słonecznie. Te naturalne procesy może powstrzymać elastyczna warstwa 
izolująca łuszczyny od wody, która jednocześnie musi być przepuszczalna 
dla gazów, aby łuszczyna mogła wydzielać parę wodną. Dzięki temu, proces 
dojrzewania nasion postępuje bardziej równomiernie, a wysychanie następuje 
w naturalny sposób. Właściwości te posiadają tzw. sklejacze, np. Brafil. Po ich 
zastosowaniu  zmniejszamy ryzyko porastania nasion. Lateksowa, elastyczna 
powłoka może również ochronić łuszczyny, których woskowa powierzchnia 
została uszkodzona na skutek gradobicia.

Rzepak ozimy jest rośliną należącą do rodziny kapustowa-
tych, które wykształcają długie, delikatne owoce zwane 
łuszczynami. Właśnie ta delikatna część rośliny powinna być 
powodem naszej troski w końcowym etapie wzrostu rzepaku. 

STOSOWANIE ŁĄCZNE

Argumentem przemawiającym za połączeniem jest ekonomiczność 
zabiegu (jeden przejazd). Zabieg wykonujemy w fazie BBCH 85. 
Wydatek cieczy na poziomie 200–250 l/ha.

Brafil New  0,5 l/ha

+ glifosat  3–4 l/ha

STOSOWANIE ODDZIELNE

Brafil New stosujemy, gdy łuszczyny zmieniają barwę z intensyw-
nie zielonej na seledynową i zielono-żółtą, pozostając nadal ela-
stycznymi. Zawiera żywice terpenowe tworzące w ciągu kilkudzie-
sięciu minut po opryskaniu na roślinie cienką, półprzepuszczalną, 
elastyczną warstwę. Wydatek cieczy na poziomie 300–350 l/ha.

Glifosat stosowany najczęściej ok. 7–10 dni później. Jego zadaniem 
jest odpowiednie dosuszenie pozostałych na polu chwastów oraz 
łuszczyn rzepaku. Wydatek cieczy na poziomie 150–200 l/ha. 
Dawka glifosatu uzależniona jest od wielkości zachwaszczenia.

glifosat  3–4 l/ha

+ Asystent+  0,05–0,1 l/haBrafil New  0,5 l/ha
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RZEPAK SKLEJANIE RZEPAKU

GALLUP PREMIUM 
HERBICYD

• Działanie środka (żółknięcie i więdnięcie chwastów) widoczne jest  
po 7-10 dniach od zastosowania

• Całkowite zamieranie chwastów następuje po ok. 3 tygodniach
• Na szybkość działania herbicydu wpływa temperatura powietrza, 

wilgotność powietrza oraz nasłonecznienie
• Herbicyd totalny o działaniu nalistnym
• Substancja czynna glifosat stosowana również w celu desykacji plantacji 

Sugerowana dawka:  3 l/ha

WYKRES 1. Wpływ sklejania łuszczyn na wzrost plonu. WYKRES 2. Stosowanie sklejaczy, a zysk uratowanego plonu. Cena skupu 1650 zł netto/t.

Przykładem innowacyjnego produktu stworzonego z myślą o  efektywnym 
obniżeniu strat plonu rzepaku jest Brafil. Zawiera on substancję aktywną 
w formie homopolimeru beta-pinenu, który to po zetknięciu z powierzchnią 
rośliny tworzy półprzepuszczalny lateks. Drogą do sukcesu jest zastosowanie 
go w odpowiednim czasie. Czas ten przypada w fazie dojrzałości technicznej 
rzepaku, czyli około 3 tygodnie przed zbiorem. Rzepak przeważnie dojrzewa 
nierównomiernie, dlatego najłatwiej rozpoznać ten okres wówczas, gdy łusz-
czyny zmieniają barwę z intensywnie zielonej na seledynową i zielono-żółtą 
pozostając nadal elastyczne. Plantatorom trudno jest uchwycić właściwy 
moment żółknięcia całej plantacji, dlatego należy obserwować najwcześniej 
dojrzewające na polu rośliny. Pojawiające się pierwsze żółknące łuszczyny 
są sygnałem do wykonania zabiegu. Innym z kolei dobrym sposobem oceny 
właściwego terminu zabiegu jest tzw. „test na zginanie”, który polega na tym, 

że zginamy łuszczynę  w kształt litery V. Wówczas owoc rzepaku  pozostaje 
elastyczny i daje się zginać, ale nie pęka lub lekko pęka, bez wyrzucania nasion.

Większym problemem jest zachwaszczenie wtórne w rzepaku oraz nadmierna 
rozbieżność w dojrzałości najstarszych łuszczyn w stosunku do najmłodszych. 
Wymusza to zastosowanie środków ochrony roślin o działaniu totalnym, czyli 
tzw. desykantów. Przy okazji przyspieszamy dojrzewanie rośliny poprzez jej 
dosuszenie. Producenci rolni często chcąc skleić łuszczyny i desykować łączą 
oba zabiegi. Tu zaczyna rodzić się pytanie -  jaki ma sens łącznego stosowa-
nia, gdy czas jednego od drugiego zabiegu dzieli okres około 1-2 tygodni? 
Otóż zdecydowanie warto, mimo opóźnionego terminu zastosować środki 
sklejające łuszczyny łącznie z desykantem. Środki ochrony roślin oparte na 
glifosacie stosujemy wtedy, kiedy 70–80 proc. łuszczyn przebarwiło się już na 
kolor żółto-brązowy, a nasiona zdążyły już zbrunatnieć, ale są jeszcze miękkie.
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Skleja łuszczyny rzepaku, 
strąki grochu, poprawia jakość 
ziarna i hamuje porastanie zbóż

BRAFIL NEW
SKLE JACZ

• Tworzy półprzepuszczalną powłokę, chroniąc przed wnikaniem wody 
opadowej

• Umożliwia oddawanie wody
• Zapewnia naturalne dojrzewanie wszystkich łuszczyn w łanie
• Zabezpiecza przed pękaniem łuszczyn i osypywaniem nasion

Sugerowana dawka:

 rzepak ozimy i jary – 0,5 l/ha
Zastosuj, gdy większość łuszczyn ma kolor zielonkawo-żółty

groch jadalny i pastewny – 0,5 l/ha
Zastosuj, gdy większość strąków utraciła kolor zielony i zaczyna żółknąć

Herbicyd totalny 
zwalczający jednoroczne 
oraz wieloletnie chwasty 
jedno- i dwuliścienne

43,48 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPER CENA
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OCHRONA FUNGICYDOWA I INSEKTYCYDOWA RZEPAK

MOSPILAN 20 SP
INSEKT YCYD

• Długie i skuteczne działanie produktu
• Możliwość stosowania przez cały okres wegetacji rzepaku ozimego
• Działanie selektywne
• Brak odporności ze strony szkodników

Sugerowana dawka:  0,12 kg/ha

DELCAPS 050 CS
INSEKT YCYD

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

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

promieniowania słonecznego

Sugerowana dawka:  0,08–0,1 l/ha

APIS 200 SE
INSEKT YCYD

• Szybkie zwalczanie szkodników, dzięki działaniu kontaktowemu
• Przedłużona ochrona upraw przed kolejnymi nalotami ze 

względu na działanie powierzchniowe, wgłębne i systemiczne 
na roślinie

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

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

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

AMBROSSIO 500 SC
FUNGICYD/REGUL ATOR WZROSTU

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

• Sprawdzona formulacja SC o wysokim stężeniu substancji aktywnej
• Tebukonazol poprzez poprawę zdrowotności, a także zahamowanie 

wzrostu łodygi zmniejsza ryzyko wylegania rzepaku 
• Tanie i skuteczne rozwiązanie

Sugerowana dawka:  0,4–0,5 l/ha

57,35 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

44,70 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

14,71 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPER CENA



Unikalny preparat zapewniający prawidłowy przebieg pro-
cesu kiszenia wszystkich rodzajów pasz objętościowych dla 
zwierząt, w tym także sporządzanych z surowców nie zawie-
rających odpowiedniego poziomu tzw. minimum cukrowe-
go, bez którego proces kiszenia pasz nie może przebiegać 
w sposób prawidłowy.
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 INOKULANTY

SKŁAD I DZIAŁANIE

• Mikroorganizmy w preparacie tworzą wzajemnie uzupełniające się układy 
symbiotyczne, w wyniku których wykorzystywane są w sposób bezpośredni 
lub pośredni dostępne w poddawanej procesowi zakiszania zielonej masie 
różne źródła węgla i energii, a także uwalniane są węglowodany oraz kwasy 
organiczne, zapewniające prawidłowy przebieg zakiszania. Zestawione w bio-
preparacie mikroorganizmy regulują przebieg procesów fermentacyjnych 
zapewniając tym samym, w wyniku produkowanych związków organicznych 
właściwy dla dobrych kiszonek zapach, kolor, smak oraz wysoką stabilność 
tlenową.

• Szczepy mikroorganizmów, z których złożony jest kompozyt mikrobiolo-
giczny biopreparatu Biosilac Nowa formuła wykazują wyjątkową zdolność 
biosyntezy enzymów alfa-amylazy, glukoamylazy ksylanazy, endo-1,4-beta-
-glukanazy oraz feruloesterazy (oddziela połączenia ligniny od ściany ko-
mórkowej, co znacznie poprawia strawność ściany komórkowej). Wysoka 
aktywność enzymatyczna mikroorganizmów wchodzących w skład bioprepa-
ratu powoduje zwiększenie efektywności żywieniowej składników kiszonek, 
wpływa na lepsze ich wykorzystanie, lepszą dynamikę wzrostu i rozwoju 
żywionych nimi zwierząt oraz istotną poprawę ich produkcyjności.

• Bakterie biopreparatu Biosilac Nowa formuła charakteryzują się wysokim 
potencjałem do multiplikacji oraz swoistymi zdolnościami do zasiedlania 
nabłonków określonych odcinków przewodu pokarmowego zwierząt, kolo-
nizując go szybciej niż czynią to drobnoustroje chorobotwórcze. W wyniku 
tego tworzy się naturalna, biologiczna, ochronna bariera odpornościowa 
u zwierząt, hamująca rozwój wielu schorzeń powodowanych przez patogenne 
szczepy: Escherichia coli, Salmonella, Mycobacterium, Shigella, Bacteroides, 
Proteus, Streptococcus, Clostridium, Pseudomonas, Vibrio, a także Rotawirusa 
i niektórych innych wirusów patogennych. W produkowanych kiszonkach 
mikroorganizmy te mają także właściwości pleśnio- i drożdżobójcze.

W skład Biosilacu Nowa Formuła wchodzą:
� Lactobacilius plantarum
� Lactobacilius cassei
� Pedicoccusacidolactici
� Enterococcus faecium
� Lactobacilius brevis

Koncentracja 1x1011 CFU (jednostek tworzących kolonie) w gramie produktu.
Pomocą w zakiszaniu służy dodatek starterów – laktozy i sacharozy.

Dodatki do zakiszania w żadnym stopniu nie zatuszują błędów popełnianych w produkcji 
kiszonek. Użycie preparatów nie zwalnia z obowiązku przestrzegania podstawowych 
zasad kiszenia zielonek (właściwy termin zbioru, rozdrobnienie, dokładne ubicie, szybkie 
napełnienie zbiornika i jego dokładne przykrycie, staranne wybieranie kiszonki).

Bez względu na stosowaną technologię zakiszania, warunkiem uzyskania kiszonek bardzo 
dobrej jakości jest przestrzeganie zaleceń dotyczących właściwego ich przygotowania.

Nowa formuła

NOWOCZESNY ZAKISZACZ BAKTERYJNY 
(INOKULANT)

ZIELONY

ŻÓŁTY

Służy do zakiszania traw, motylko-
wych, mieszanek traw z motylkowy-
mi, GPS, mieszanek zbożowo-strącz-
kowych, sorga i niektórych pasz 
przemysłu rolno-spożywczego.

Służy do zakiszania kukurydzy – 
całych roślin, kolb i ziarna, wysłodek 
buraczanych.

SUPERCENA
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OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZA

Kukurydza – zwalczanie chwastów  
w zabiegu głównym i podczas poprawek

Tegoroczna wiosna nie ułatwia pracy 
plantatorom kukurydzy. Zasiewy tej 
rośliny w porównaniu do poprzednich 
sezonów zostały mocno opóźnione 
z powodu niskich temperatur. Zabieg 
ten, podyktowany stworzeniem jak 
najlepszych warunków do rozwoju ku-
kurydzy w pierwszych tygodniach od 
zasiewu jest oczywiście prawidłowy. 
Możemy przypuszczać, że dzięki póź-
niejszym siewom, odpowiednia faza na 
wykonanie powschodowego zabiegu 
herbicydowego również przypadnie 
później niż zazwyczaj. 

Paweł Talbierz, Crop Manager

W zależności od sytuacji na polu, obecnie wyróżniamy trzy rodzaje zabiegów herbicydowych, które 
mogą zostać wykonane w kukurydzy:

1.  Poprawka po zabiegach doglebowych

Część rolników zasiała swoje pola kukurydzy w II i III dekadzie kwietnia oraz zdecydowała się zastoso-
wać doglebowy zabieg odchwaszczający. Warunki do działania tego typu herbicydów nie były idealne, 
zarówno pod kątem temperatury, jak i wilgotności gleby. Oczywiście najgorszym scenariuszem jest 
wykonanie zabiegu poprawkowego. Wydatki, i to nie małe, zostały już poniesione przy wykonaniu 
pierwotnego oprysku, dlatego jeżeli będzie konieczne zastosowanie korekty, należy zwrócić uwagę 
na skład gatunkowy chwastów, które pozostały na plantacji. Analizując skuteczność herbicydów do-
glebowych, dwoma najczęściej pojawiającymi się chwastami w zachwaszczeniu wtórnym są komosa 
biała i chwastnica jednostronna. Warto dobrać do zabiegu poprawkowego takie produkty, które będą 
charakteryzowały się wysokim poziomem zwalczania tych chwastów. 

2. Poprawka po zabiegach wczesnopowschodowych

Coraz częściej typowe herbicydy doglebowe stosowane są w fazie 1-2 liścia kukurydzy, w tzw. terminie 
wczesno-powschodowym. Aplikując taki produkt w tym terminie wykorzystuje się podwójne działanie 
zawartych substancji czynnych, zarówno doglebowe jak i nalistne. Także w tym przypadku możliwe 
jest wykonanie zabiegu poprawkowego, które może wynikać ze złego dobrania herbicydu do spektrum 
chwastów na polu czy też nieodpowiednich warunków do pełnego działania środka. 

3. Główny zabieg powschodowy

Najczęściej wybierany wariant ochrony herbicydowej kukurydzy, przypadający zazwyczaj na fazę od 
3. do 6. liścia kukurydzy. Zaletą tego systemu jest pełne poznanie składu gatunkowego chwastów na 
polu oraz długi okres możliwości wykonania zabiegu (a tym samym wykonania zabiegu w najlepszych 
warunkach pogodowych. Dobrane preparaty muszą koniecznie zwalczać chwasty jedno- i dwuliścien-
ne, w tym wszystkie najgroźniejsze dla uprawy kukurydzy, czyli: chwastnice jednostronną, pozostałe 
chwasty prosowate, komosę białą, szarłat szorstki czy perz właściwy. Ponieważ stosowane substancje 
charakteryzują się działaniem nalistnym, warto do zbiornika opryskiwacza dodać adiuwant, który 
wpłynie na lepsze pobranie preparatu przez liście chwastów. 

Komosa biała zwalczona 
przez Rimel 25 SG  
+ Nixon 50 SG  
oraz CornMax 340 SE.
Fot. Paweł Talbierz.

Chwastnica jednostronna po zastosowaniu herbicydów 
Rimel 25 SG i Nixon 50 SG (ok. 14 dni po zabiegu).  
Fot. Paweł Talbierz.



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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KUKURYDZA OCHRONA HERBICYDOWA

Jakie herbicydy wybrać?
Bez względu na to, czy jesteście Państwo zmuszeni wykonać zabieg poprawkowy, czy też oprysk herbicydem jest planowa-
nym pierwszym w technologii ochrony, przedstawiamy Państwu dwa optymalne rozwiązania różniące się kosztem zabiegu.

Nixon 50 SG  (80 g/ha) 

CornMax 340 SE  (1,0 l/ha) 

Asystent+ 0,1 l/ha

Rimel 25 SG  (40 g/ha)

+ Nixon 50 SG  (40 g/ha) 

CornMax 340 SE  (1,0–1,2 l/ha) 

Asystent+ 0,1 l/ha

ROZWIĄZANIE I
Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, polecane szczególnie 
do zabiegów poprawkowych. Zawiera doskonale znaną sub-
stancję nikosulfuron, zwalczającą w kukurydzy m.in. chwast-
nice jednostronną. Uzupełnieniem działania na  chwasty 
dwuliścienne jest szybko działający CornMax 340 SE. 

ROZWIĄZANIE II
Siłą prawidłowej technologii odchwaszczania jest sku-
teczność zabiegu. Zwalczanie chwastów na polu to efekt 
działania kilku substancji aktywnych. Dlatego też polecamy 
Państwu technologię Rimel, która będzie rozwiązaniem naj-
bardziej optymalnym. Na plantacje o dużym nasileniu chwa-
stami dwuliściennymi oraz występującymi jednoliścienny-
mi, tj. chwastnica, perz, włośnice, owies głuchy palusznik 
krwawy czy samosiewy zbóż zalecamy połączenie herbicydu 
Rimel 25 SG, Nixon 50 SG oraz preparatu CornMax 340 SE. 
CornMax zawiera dwie substancje aktywne, w tym bardzo 
szybko działający nalistnie bromoksynil oraz doglebową ter-
butyloazyne, która chroni przed zachwaszczeniem wtórnym.

Międzyrzędzia wolne od 
chwastów, to efekt skutecznej 
technologii Rimel.  
Fot. Paweł Talbierz.

Szybkość działania to 
kolejny atut proponowanej 

technologii ochrony.  
Fot. Paweł Talbierz.

NAJLEPSZE  ROZWIĄZANIE

dla problemu 1 oraz 2

NAJLEPSZE  ROZWIĄZANIE

dla problemu 2 oraz 3



Siła sprawdzonych rozwiązań

Zestaw ten proponujemy na trudne plantacje, z dużą presją chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Jeżeli chcą Państwo szybko i bezpiecznie dla plonu 
kukurydzy wyplenić chwasty z plantacji, mieszanina tych trzech herbicydów i adiuwanta Asystent+ będzie najlepszym rozwiązaniem. 

Do podanych w pierwszym rozwiązaniu herbicydów Rimel 25 SG i CornMax 340 SE dokładamy nikosulfuron zawarty w produkcie Nixon 50 SG. Nikosulfuron 
jako substancja aktywna od wielu lat stosowany jest z powodzeniem w powschodowej ochronie kukurydzy. Zwalcza chwastnicę jednostronną oraz część 
chwastów dwuliściennych, w tym rdesty (ptasi, powojowy i kolankowaty). 

ASYSTENT+

NIEDROGA i w pełni SKUTECZNA
ochrona Twojej kukurydzy

RIMEL 25 SG (40 g/ha)

chwastnica i perz właściwy samosiewy rzepaku ostrożeń polny bodziszek 

NIXON 50 SG (40 g/ha)

chwastnica maruna przytulia 

CORNMAX 340 SE (1 l/ha)

komosa biała inne dwuliścienne 

SUPER CENA

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

9  WIOSNA 2017 |

OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZA
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KUKURYDZA NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA

KELPAK
BIOST YMUL AC JA

• Pobudza organy wegetatywne 
i generatywne do silniejszego wzrostu

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

• Zwiększa zawartość chlorofilu w roślinie 
i wzmaga fotosyntezę

• Zwiększa masę korzeniową: długość 
oraz liczbę korzeni

Sugerowana dawka:  2 l/ha

KRZEMIAN
BIOST YMUL AC JA

• Pobudza rośliny do fotosyntezy,  
zwiększając zawartość chlorofilu

• Zmniejsza podatność na porażenia 
chorobami grzybowymi oraz 
żerowanie szkodników

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

Sugerowana dawka:  0,5 l/ha

OPTI KUKURYDZA
NAWOŻENIE

• Dolistny nawóz do stosowania 
w uprawach kukurydzy i słonecznika

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

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

Sugerowana dawka:  3 kg/ha

CROPVIT PK
NAWOŻENIE ROŚLIN

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

• Wpływa na poprawę kondycji 
roślin oraz prawidłowy rozwój 
rośliny

• Zwiększa zawartość białka 
w roślinie

• Wpływa na podwyższenie jakości 
plonu

Sugerowana dawka:  2 l/ha

NANO ACTIVE FORTE®

NAWOŻENIE ROŚLIN
BIOST YMUL AC JA

• Kompleksowo uzupełnia niedobory 
składników pokarmowych

• Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich 
witalność

• Zwiększa zdolność roślin do pobierania 
składników pokarmowych z gleby

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

Sugerowana dawka:  4 kg/ha

CROPVIT ZN
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Koncentrat o wysokiej zawartości 
cynku w postaci chelatu EDTA

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

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

Sugerowana dawka:  2 l/ha

59,18 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

Stworzony, aby uzyskiwać
najwyższe plony

Najwyższa koncentracja
mikro- i makroelementów

83,72 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

18,67 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

87,63 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

20,79 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

94,98  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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KOMPLEKSOWA OCHRONA ZBOŻA

OCHRONA HERBICYDOWA 

W obecnej chwili trwa intensywny wzrost zbóż. 
Na wielu polach ze względu na nieodpowiednie 
warunki atmosferyczne bądź brak możliwości wje-
chania w pole nie wykonano jeszcze odchwasz-
czania. Uwzględniając fazę rozwojową zbóż ilość 
substancji, które są w pełni bezpieczne dla rośliny 
uprawnej znacznie zmalała. Ponadto wybierając 
herbicydy pamiętajmy również o tym, aby oprócz 
szerokiej palety chwastów dwuliściennych zwal-
czały również jednoliścienne czyli: miotłę zbożo-
wą, wyczyńca polnego czy owies głuchy.

OCHRONA FUNGICYDOWA

Już za chwilę pokaże się liść podflagowy, a następ-
nie flagowy. Są to najważniejsze liście -  w tych 
organach przebiega proces fotosyntezy, który pra-
wie w 70% odpowiada za tworzenie i uzyskanie 
plonu. W tym okresie wykonujemy drugi zabieg 
ochrony fungicydowej zwany T2. Dbanie o jak naj-
większą powierzchnię asymilacyjną tych liści jest 
głównym zadaniem preparatów grzybobójczych. 

Do groźniejszych chorób występujących w tym 
okresie należy: mączniak prawdziwy, brunatna 
plamistość liści, rdza brunatna i żółta, septorioza 
paskowana liści czy rynchosporioza. Nowoczesna 
technologia ochrony zawiera co najmniej dwie 
uzupełniające się substancje aktywne. Dążąc 
do wysokiego plonu powinniśmy starać się, aby 
został wykonany zapobiegawczo, a nie interwen-
cyjnie gdy liście są już porażone. 

SKRACANIE

Kolejnym elementem w nowoczesnej uprawie jest 
zabezpieczenie tworzonego plonu przed wylega-
niem. Problem występuje szeroko i dotyka te pola, 
na których jest intensywne nawożenie azotem, 
słaby system korzeniowy, gęsty łan czy wystę-
pują choroby podstawy źdźbła. Dodatkowo silny 
deszcz bezpośrednio powoduje łamanie źdźbła. 
Efektem jest spadek ilości i jakości plonu oraz 
utrudniony zbiór. Ze względu na mechanizm 
działania najbardziej wskazanym regulatorem 
wzrostu jest etefon. Oprócz skrócenia źdźbła 

dodatkowo pozytywnie wpływa jeszcze na kilka 
innych parametrów.

OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI

Słowo lustracja towarzyszy nam przez cały okres 
wegetacji. W kontekście nalotów szkodników jest 
niezbędna, aby w odpowiednim momencie wy-
konać zabieg. Ochrona insektycydowa należy do 
jednych z tańszych zabiegów, a negatywny wpływ 
szkodników na plon jest ogromny. Wraz z popra-
wiającą się aurą mogą nalatywać mi.in. mszyce, 
skrzypionki czy ploniarka zbożówka.

NAWOŻENIE DOLISTNE I BIOSTYMULACJA

Po długo trwającym okresie stresów roślina po-
trzebuje silnego wsparcia. Dlatego warto zwrócić 
uwagę na biostymulatory, które po zastosowaniu 
pomagają szybciej wrócić roślinie do normalnego 
funkcjonowania. Produktów jest wiele, wybieraj-
my te sprawdzone i skuteczne. Łącząc je z mikro-
elementami uzupełnimy zapotrzebowanie zbóż 
na niezbędne składniki.

Zboża ozime – na co zwrócić uwagę
Krzysztof Bzdęga

Przebieg pogody w ostatnich tygodniach nie sprzyjał rozwojowi naszych zbóż. 
Przenikliwe chłody, pochmurne dni oraz przechodzące gradobicia sprawiły iż plan-
tacje szczególnie potrzebują odpowiedniej pomocy. Dlatego bardzo istotne są 
najbliższe dni, a od tego jakie zostaną wykonane zabiegi zależy efekt końcowy 
czyli wielkość plonu.
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ZBOŻA OCHRONA HERBICYDOWA

MONARCHI 110 EC
HERBICYD

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

• Do zwalczania owsa głuchego, wyczyńca polnego i innych rocznych

Sugerowana dawka:  0,5–0,7 l/ha

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

WYJĄTKOWO SKUTECZNE NA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE I DWULIŚCIENNE

Opcja zawiera 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 Monarchi 110 EC, zawierającego fenoksaprop-P-etylu, jedną 
z dwóch dostępnych na rynku substancji z grupy graminicydów możliwych do zastosowania w zbożach, umożliwia skuteczne zwalczanie chwa-
stów 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  0,06–0,09 kg/ha 

Galaper 200 EC  0,33–0,6 l/ha 

Monarchi 110 EC  0,6–0,7 l/ha
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

W PAKIECIE
TANIEJ

86,10  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPER CENA

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



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

TOTO 75 SG, GALAPER 200 EC
PAKIET HANDLOW Y

NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE NA RYNKU

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

Sugerowane dawki:

Toto 75 SG  0,09 kg/ha 
Galaper 200 EC  0,4–0,6 l/ha 
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha

GALMET 20 SG, GALAPER 200 EC 
PAKIET HANDLOW Y

SZTANDAROWE ROZWIĄZANIE KURKI 
NIEZAWODNE W WALCE Z DWULIŚCIENNYMI

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

Sugerowane dawki:

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

TRIBEN SUPER 50 SG, GALAPER 200 EC 
PAKIET HANDLOW Y

SKUTECZNE ROZWIĄZANIE NA DWULIŚCIENNE 
NIEZASTĄPIONY POGROMCA CHABRA BŁAWATKA

Rozwiązanie przeznaczone jest do walki z chwastami dwuliściennymi na plantacjach, na których miotła 
zbożowa nie występuje bądź została zwalczona już w okresie jesiennym. Proponowana 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 0,025–0,03 kg/ha
Galaper 200 EC 0,4–0,6 l/ha
Zalecany adiuwant: 
Asystent+ 0,05–0,1 l/ha 46,65  zł *

* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

92,53  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPER CENA

ZWALCZ CHWASTY
W ZBOŻACH JARYCH

ZWALCZ CHWASTY
W ZBOŻACH JARYCH
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ZBOŻA OCHRONA FUNGICYDOWA

MERCES 050 EW
FUNGICYD

• Doskonałe działanie interwencyjne  
na mączniaka prawdziwego

• Długotrwałe zabezpieczenie plantacji 
przed porażeniem mączniakiem 
prawdziwym

Sugerowana dawka:  0,1–0,2 l/ha

CORBEL 750 EC
FUNGICYD

• Doskonałe działanie interwencyjne  
na mączniaka prawdziwego i rdzę

• Dobrze działający także w niższych 
temperaturach 

Sugerowana dawka:  0,3–0,5 l/ha

PORTER 250 EC
FUNGICYD

• Doskonale wnika i rozprzestrzenia się 
w tkankach roślin

• Działa zarówno interwencyjnie, jak 
i zapobiegawczo

• Doskonały komponent mieszanin do pełnej 
ochrony zbóż przed patogenami

• Spektrum zwalczanych chorób: mączniak 
prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, 
rdza źdźbłowa, rdza karłowa, septorioza 
paskowana liści, septorioza plew

Sugerowana dawka:  0,5 l/ha

PROPICO 250 EC
AMBROSSIO 500 SC
PAKIET HANDLOW Y

• Rozwiązanie przeznaczone do ochrony zbóż
• Zawiera dwie uzupełniające się substancje aktywne 

skutecznie chroniące przed:
» septoriozą liści i kłosów
» fuzariozą liści i kłosów
» brunatną plamistością liści 
» rdzą i mączniakiem prawdziwym

Sugerowane dawki: 
Propico 250 EC  0,5 l/ha
Ambrossio 500 SC  0,4–0,5 l/ha

ZAFTRA SC
FUNGICYD

• Doskonałe działanie zapobiegawcze 
przeciw chorobom liści i kłosów

• Szczególnie polecany w ochronie 
przed grzybami z rodzaju Septoria 
i Fusarium oraz rdzą

• Spektrum zwalczanych chorób: 
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, 
septorioza liści, septorioza plew, 
fuzarioza kłosów, czerń kłosów, 
rynchosporioza

Sugerowana dawka:  0,5 l/ha

SUPER CENA

SUPER CENA SUPER CENA

SUPER CENASUPER CENA

2016



PYRIFOS 480 EC
INSEKT YCYD

• Produkt jest przeznaczony do zwalczania 
szkodników gryzących i ssących

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

• Produkt atakuje układ oddechowy 
i nerwowy owadów

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

Sugerowana dawka:  0,6 l/ha

DELCAPS 050 CS
INSEKT YCYD

• Najnowszej generacji pyretroid w formie 
zawiesiny mikrokapsuł

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

• Wykazuje silne działanie kontaktowe 
i żołądkowe

• Pełna ochrona przed szkodnikami w uprawach 
zbóż i rzepaku

• Odznacza się bardzo powolnym rozkładem 
pod wpływem promieniowania słonecznego

Sugerowana dawka:  0,08–0,1 l/ha

PROWADŹ MONITORING 
I SKUTECZNIE ZWALCZAJ SZKODNIKI

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 INSEKTYCYDOWA I REGULACJA WZROSTU ZBOŻA

KOBRA 510 SL
REGUL ATOR WZROSTU

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

rozwojowych zbóż, w porównaniu do innych regulatorów wzrostu

Sugerowana dawka:  0,7–0,9 l/ha

42,91  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

Bezpieczeństwo w drodze
po wysoki plon

Wzmacnia
pokrój zbóż

SUPER CENA14,71 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 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

29,58 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 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

133,95  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 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

56,62 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

54,90 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

94,98 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

77,70 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

Niezbędny do osiągnięcia  
wysokich i dobrej jakości plonów

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

DYNAMIC PLUS
BIOST YMUL AC JA

• Poprawia ukorzenienie roślin, 
powodując wzrost masy korzeniowej

• Łagodzi skutki stresu wywołane 
przez środki ochrony roślin, suszę, 
przymrozki oraz inne negatywne 
czynniki

• Dostarcza roślinie kluczowe 
mikroelementy w formie chelatów 
EDTA  
oraz azot

• Korzystnie wpływa na wielkość 
i jakość plonu

Sugerowana dawka:  0,8 l/ha

KELPAK
BIOST YMUL AC JA

• Pobudza organy wegetatywne 
i generatywne do silniejszego 
wzrostu

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

• Zwiększa zawartość 
chlorofilu w roślinie i wzmaga 
fotosyntezę

• Zwiększa masę korzeniową: 
długość oraz liczbę korzeni

Sugerowana dawka:  2 l/ha

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



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 ZIEMNIAK

Ochrona ziemniaka  
przed najgroźniejszymi patogenami

STONKA ZIEMNIACZANA

To mały, owalny chrząszcz z rodziny stonkowatych, osiągający ok. 1 cm długości. Jest 
owadem inwazyjnym, który w przypadku braku ochrony może spowodować spadek plonów 
ziemniaka nawet o 60%! Wykształca 2-3 pokolenia w sezonie, a dorosła samica składa do 
800 pomarańczowych jaj na spodniej stronie liści. Nowe pokolenie rozwija się przez ok. 
50 dni. Pierwszy masowy pojaw stonki ziemniaczanej przypada na czerwiec i lipiec. Faza 
przepoczwarzania larw i zimowanie owadów dorosłych odbywa się w glebie. Larwy stonki 
żerując najwięcej uszkodzeń wywołują od połowy czerwca do końca lipca. Skuteczne 
zwalczanie tego szkodnika, w zależności od różnych czynników wymaga od 1 do 3 za-
biegów chemicznych. Ważne, aby stosować preparaty nie tylko o działaniu kontaktowym, 
ale także systemicznym, które będą krążyły w roślinie przez dłuższy czas od aplikacji. 
Przykładem takiego insektycydu jest Apis 200 SE. 

ZARAZA ZIEMNIAKA

Jest szczególnym zagrożeniem w uprawach ziemniaka na całym świecie. Straty bulw na 
niechronionych plantacjach spowodowane przez zarazę mogą sięgać 70%. Choroba rozwija 
się w okresie wegetacji, zmniejszając powierzchnię asymilacyjną roślin, co wpływa na 
ograniczenie przyrostu plonu bulw oraz na przechowywanych bulwach, wpływając na ich 
zdrowotność. Sprawcą choroby jest organizm grzybopodobny Phytophthora infestans. 
Główne źródło zakażenia roślin ziemniaka patogenem pochodzi ze stert odpadowych, 
gdzie wiosną chore, gnijące bulwy są wyrzucane z kopców i pozostawione niezabezpie-
czone po wiosennym sortowaniu. Porażone bulwy kiełkują, wyrastają z nich chore rośliny, 
a tworzące się na nich zarodniki patogenu mogą być przenoszone nawet na odległość 
70-80 kilometrów. Drugim bardzo ważnym źródłem choroby są niechronione lub niezbyt 
dokładnie chronione sąsiednie plantacje odmian wcześniejszych. Obserwuje się także 
wzrost znaczenia innych źródeł choroby. Źródło: IHAR-PIB.

Fot. Paweł Talbierz.

ALTERIOZA ZIEMNIAKA

Zwana inaczej suchą i brunatną plamistością liści ziemniaka, która stanowi zespół obja-
wów chorobowych wywołanych przez dwa gatunki grzybów Alternaria solani i Alternaria 
alternata. Rozwojowi choroby sprzyjają – wysoka temperatura i susze występujące prze-
miennie z okresami wysokiej wilgotności (krótkotrwałe deszcze i obfite, silne rosy). Objawy 
choroby na liściach są bardzo charakterystyczne – pojawiają się, jako ciemnobrązowe 
plamy, okrągłe lub kanciaste, o średnicy 3-15 mm, zwykle z charakterystycznym, kon-
centrycznym strefowaniem.

Źródło: IHAR-PIB.

Paweł Talbierz, Crop Manager



163,45 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

110,22 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPER CENA

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

APIS 200 SE
INSEKT YCYD

• Szybkie zwalczanie szkodników, dzięki działaniu kontaktowemu
• Skuteczny w zwalczaniu szkodników, np. słodyszka rzepakowego i stonki ziemniaczanej 
• Dzięki unikalnym właściwościom chemicznym jest nieszkodliwy i bezpieczny dla pszczół 

oraz innych owadów zapylających (brak okresu prewencji), dzięki czemu stosowany 
w okresie kwitnienia rzepaku nie stwarza ryzyka dla owadów pożytecznych

• Skutecznie zwalcza szkodniki w szerokim zakresie temperatur, od 5°C do 25°C

Sugerowana dawka:   
ziemniak 0,15 l/ha

PLANET 72 WP
FUNGICYD

• Wyjątkowo skuteczny fungicyd na 
zarazę ziemniaka

• Wykazuje doskonałe działanie 
zabezpieczające i interwencyjne

• Zapewnia trwałą ochronę plantacji
• Jedno z najbardziej ekonomicznych 

rozwiązań na rynku

Sugerowana dawka:  2 kg/ha

RANMAN TOP 160 SC
FUNGICYD

• Najlepsza substancja przeznaczona 
do ochrony bulw przed zarazą 
ziemniaka! 

• Wysoki poziom skuteczności 
w ochronie liści i nowych przyrostów 

• Świetna odporność na zmywanie już 
po 15 minutach od zabiegu na suche 
liście 

• Doskonałe pokrycie liści

Sugerowana dawka:  0,5 l/ha

COPPER MAX NEW 50 WP
FUNGICYD

• Wykazuje działanie kontaktowe  
na powierzchni roślin

• Stosowany w ochronie ziemniaka, sadów 
oraz roślin warzywnych

• Zalecany do stosowania przed chorobami 
grzybowymi oraz bakteryjnymi

• Zwiększony efekt działania po 
zastosowaniu adiuwantów zwiększających 
przyczepność cieczy roboczej  
(np. Asystent+)

Sugerowana dawka:  2 kg/ha

PYTON CONSENTO 450 SC
FUNGICYD

• Działanie układowe i wgłębne
• Fungicyd do stosowania zapobiegawczego 

i interwencyjnego
• Zwalcza patogeny zarazy ziemniaka oraz 

alternariozy

Sugerowana dawka:  2,0 l/ha

SUPER CENA

SUPER CENA



FINAL K
Główne korzyści:

Final K jest skoncentrowanym płynnym produktem do 
odżywiania roślin, powstałym na bazie potasu (K) i cał-
kowicie rozpuszczalnym w wodzie. Zapobiega i likwiduje 
niedobór potasu. Final K jest produktem opracowanym 
w celu uniknięcia konfliktu z jonami Ca++ i Mg++ obec-
nymi w twardej wodzie, które znacznie zmniejszają sku-
teczność nawozów potasowych. Final Kjest całkowicie 
bezpieczny w użyciu ponieważ nie zawiera chloru, siarki, 
tlenku azotu i tlenku amonu.

Skład:
Potas (K2O) – 462 g/l
Azot łącznie (N) w formie mocznikowej – 45 g/l

Sugerowana dawka:   2–3 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

94,98  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

122,46  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

61,67  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

98,66  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

IPIRON 450 SC
HERBICYD

• Działa doglebowo i nalistnie
• Chwasty wrażliwe pobierają środek 

poprzez korzenie oraz liście
• Zwalcza jednoroczne chwasty 

dwuliścienne w uprawach ziemniaka oraz 
marchwi 

• Możliwość skutecznego stosowania 
nawet do fazy 6 liści chwastów

• Ochrona przed- i powschodowa plantacji 
marchwi oraz przedwschodowa plantacji 
ziemniaka

Sugerowana dawka:  2 l/ha

RIMEL 25 SG 
+ ASYSTENT+
HERBICYD

• Długi okres stosowania
• Bezpieczny dla upraw kukurydzy oraz 

ziemniaka
• Bezwzględny w walce z chwastami 

jednoliściennymi oraz dwuliściennymi
• Pobierany częściowo przez liście 

i korzenie chwastów
• Idealny produkt do mieszanin 

zbiornikowych
• Błyskawiczna szybkość działania

Sugerowana dawka:  
Rimel 25 SG  0,06 kg/ha
Asystent+  0,05 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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OCHRONA HERBICYDOWA, NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA ZIEMNIAK

OPTI ZIEMNIAK
NAWÓZ DOLISTNY

• Specjalistyczny nawóz do stosowania 
w uprawach ziemniaków

• Z uwagi na bardzo dużą powierzchnię 
liści i konieczność wielokrotnego 
stosowania zabiegów ochronnych 
ziemniaki są szczególnie podatne  
na nawożenie dolistne

• Zbilansowany skład z podwyższoną 
zawartością potasu wpływa na dobre 
ulistnienie, duży plon bulw oraz 
zwiększenie odporności na suszę 
i choroby

• Skład: NPK 13-10-20 + siarka, magnez, 
mangan, cynk i inne

Sugerowana dawka:  3–5 kg/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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BURAK OCHRONA HERBICYDOWA

Chronimy buraki przed chwościkiem
Paweł Talbierz, Crop Manager

Spośród wielu chorób grzybowych, które występują na plantacjach buraka cukrowego, zdecydowanie 
największe szkody gospodarcze w Polsce wywołuje chwościk buraka. W naszych warunkach klimatycz-
nych występuje najczęściej od połowy lipca. 

Sprawcą choroby jest patogeniczny grzyb 
Cercospora beticola, który infekuje rośliny bu-
raka w specyficznych warunkach. Do infekcji 
dochodzi, gdy temperatura przekroczy w dzień 
25°C, i w nocy 15°C przy jednoczesnej wysokiej 
wilgotności powietrza (powyżej 60%) oraz co 
najmniej 6-godzinnym okresie nasłonecznienia 
w ciągu doby. Pierwsze objawy chwościka poja-
wiają się na zewnętrznych liściach rozety bura-
ka. Są to brunatnoszare, okrągłe plamy otoczone 
czerwoną, brunatnoczerwoną, niekiedy brunatną 
obwódką. W miarę jak choroba rozwija się coraz 
mocniej porażane są kolejne, coraz młodsze li-
ście. Przy dużym nasileniu plamy łączą się, po-
wodując zasychanie fragmentów blaszki liściowej. 
Powstające nekrozy z czasem obejmują całą po-
wierzchnię liścia. W okresach pochmurnej pogody, 
mimo infekcji objawy chorobowe mogą być nie-
widoczne. Spowodowane jest to spowolnionym 

produkowaniem toksyn przez patogena, które 
odpowiadają za zmiany w komórkach roślin bu-
raka. Wzrost produkcji toksyn następuje wraz ze 
wzrostem nasłonecznienia. W przypadku silnych 
infekcji dochodzi do zniszczenia liści, które po-
rażone rośliny zaczynają intensywnie odbudo-
wywać. Rośliny buraka, broniąc się przed utratą 
ulistnienia, odbudowują je kosztem substancji 
zapasowych nagromadzonych w korzeniach. 
W rezultacie zatrzymany zostaje przyrost ich 
wagi i obniża się ilość zawartego w nich cukru 
oraz jakość technologiczna soku. Wzrost zagro-
żenia tą chorobą w ostatnich latach związany jest 
głównie ze skróceniem płodozmianu i uprawą 
buraka w monokulturze oraz przyorywaniem liści. 
Ważnym czynnikiem są również warunki atmo-
sferyczne, w szczególności wysokie temperatury 
w miesiącach czerwiec-sierpień.

Chwościk buraka jest chorobą, którą zwalcza 
się przede wszystkim przy pomocy fungicy-
dów. W ostatnich latach powszechnym stało się 
dwukrotne, a na niektórych plantacjach nawet 
trzykrotne wykonywanie zabiegów ochronnych. 
Ponieważ zagrożenie patogenem wywołującym 
chorobę jest coraz większe, warto zastanowić się 
nad metodami ograniczenia jego występowania:

• dokładne przyoranie resztek pozostających po 
zbiorze buraka. Porażone liście są naturalnym 
źródłem infekcji

• nieuprawianie buraka w monokulturze oraz 
nie skracanie płodozmianu, gdyż wzrasta 
niebezpieczeństwo wcześniejszego i bardziej 
agresywnego wystąpienia choroby 

• nielokowanie pryzmy korzeni na polu prze-
znaczonym pod uprawę buraka w roku 
następczym

• pola nawadniane są bardziej narażone na 
wczesne wystąpienie choroby

• wysiew odmian o podwyższonej odporności

Fot. Jarosław Mikoda.



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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Tabela 1. Progi ekonomicznej szkodliwości chwościka buraka

Termin obserwacji Próg ekonomicznej szkodliwości

Od lipca po kilkudniowych opadach 
i ciepłej pogodzie (na południu 
Polski od połowy czerwca)

Południe Polski – pierwsze plamy występujące na liściach, pozostałe regiony kraju – 
nie więcej niż 5% roślin z objawami choroby do 5 sierpnia

5–15 sierpnia – 10–15% roślin z objawami choroby

15 sierpnia – 10 września – 45% roślin z objawami choroby

Powtórny zabieg ochronny, gdy do 10 września objawy pojawią się na 45% roślin

Zabieg ochronny najlepiej wykonywać wcześnie rano lub wieczorem, kiedy temperatura powietrza nie przekracza 25°C. Liście 
buraków powinny być w stanie turgoru (nie zwiędnięte), aby lepiej pobrać i przemieścić zastosowany fungicyd. Spośród innych 
chorób buraka, które mogą spowodować istotne straty gospodarcze wyróżnia się brunatną plamistość liści oraz mączniaka rze-
komego buraka. Ich znaczenie w skali kraju jest jednak zdecydowanie mniejsze niż chwościka. 

PORTER 250 EC
FUNGICYD

• Bardzo silne działanie interwencyjne i zabezpieczające
• Substancja czynna dotąd nie stosowana w Polsce w ochronie przed 

chwościkiem buraka
• Dzięki temu brak odporności chwościka na działanie substancji czynnej 

fungicydu
• Wysoce skuteczny produkt w ochronie rzepaku ozimego oraz pszenicy 

ozimej przed chorobami

Sugerowana dawka:  0,4 l/ha

Ważnym elementem prawidłowej ochrony chemicznej jest dobór właściwego fungicydu. W przypadku zwalczania chwościka buraka, 
ważne jest aby zastosować preparaty systemiczne (układowe). Substancje aktywne z tej grupy w krótkim czasie są wchłaniane 
do rośliny i bardzo skutecznie zapobiegają rozwojowi grzybów na liściach buraka. Jeżeli zabieg zostanie wykonany w optymal-
nym terminie można się spodziewać, że nawet w warunkach bardzo sprzyjających rozwojowi grzybów, buraki będą skutecznie 
chronione przez okres nawet do trzech tygodni od momentu wykonania zabiegu. Od 2016 roku na polskim rynku dostępny jest 
produkt Porter 250 EC, zawierający w swoim składzie znaną i z powodzeniem stosowaną na zachodzie Europy substancję czynną 
difenokonazol, która wykazuje bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu chwościka buraka. Produkt wykazuje silne działanie 
interwencyjne i zabezpieczające, a dodatkowo chroni także przed rasami grzyba odpornymi na tiofanat metylu. 

MODERATOR 303 SE
FUNGICYD

• Fungicyd w formulacji zawiesino-emulsji (SE)
• Łatwe i szybkie wnikanie do rośliny oraz długotrwała ochrona
• Preparat działa zabezpieczająco oraz interwencyjnie
• Zawiera dwie substancje czynne: tiofanat metylowy oraz tetrakonazol

Sugerowana dawka:  1,25 l/ha

SUPER 
CENA

103,41 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

63,52 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA



21,62 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

83,72 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

87,63 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

44,09 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 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:  0,5 l/ha

OPTI BURAK
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:  3 kg/ha

NANO ACTIVE FORTE®

NAWOŻENIE ROŚLIN
BIOST YMUL AC JA

• Kompleksowo uzupełnia niedobory 
składników pokarmowych

• Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia 
ich witalność

• Zwiększa zdolność roślin do pobierania 
składników pokarmowych z gleby

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

Sugerowana dawka:  4 kg/ha

BOR EXTRA 21
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Doskonale rozpuszczalny nawóz 
z wysoką zawartością boru

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

Sugerowana dawka:  2 kg/ha

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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BUSTER 100 EC
HERBICYD

• Herbicyd zwalczający chwasty jednoliścienne
• W dawce 0,5 l/ha skutecznie niszczy chwastnicę, miotłę oraz samosiewy 

zbóż na plantacji buraka
• W dawce 1,5 l/ha w pełni zwalcza perz właściwy;
• Możliwość obniżenia dawek przy łącznym stosowaniu z adiuwantem 

Partner+ (0,7 l/ha) 
• Preparat stosować od fazy 2. liści buraka do 40% zakrycia międzyrzędzi

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

118,08 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

39,36  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SAMOSIEWY ZBÓŻ
PERZ



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 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 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:  0,1% 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:  0,2 l/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 l/ha 
(przy wydatku cieczy 200–300 l/ha)

10,64 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

17,14 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

6,73 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

12,42 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

6,16 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



Sklepy rolnicze Kurka zapraszają po wysoki plon!

785-901-740

biuro@kurka.info.pl

Dobre sklepy rolnicze


