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Końcowy efekt w postaci wysokie-
go plonu rzepaku ozimego jest silnie 
związany z skuteczną ochroną przed 
szkodnikami. Podczas całego okresu 
wegetacji plantację może odwiedzić 
w sumie kilkanaście gatunków szkod-
ników, które są w stanie obniżyć plon 
nawet o 50%, a w skrajnych przypad-
kach przyczynić się do likwidacji upra-
wy. Dlatego żółte naczynie praktycz-
nie cały czas powinno znajdować się 
na polu. 

Szkodniki – bądź przygotowany!
Paweł Talbierz, Crop Manager

Zaplanowanie strategii wykonania zabiegu oraz doboru preparatów jest bardzo ważne by skutecznie 
zwalczyć nalatujące szkodniki w okresie przed, w trakcie oraz po kwitnieniu. Chronimy w ten sposób 
bezpośrednio organy rośliny, które wytwarzają plon. 

NIM RZEPAK ZAKWITNIE

Zanim rzepak zakwitnie głownie skupiamy się na słodyszku 
rzepakowym. W wyniku żerowania owada na zamkniętym 
pąku kwiatowym dochodzi do jego uszkodzenia. Konsekwencją 
jest odrzucenie pąka oraz brak zawiązania łuszczyny. Podczas 
tej fazy rozwojowej może nalatywać równocześnie chowacz 
czterozębny. Najlepszą rekomendacją w tym okresie (planta-
cja jeszcze nie kwitnie i znajduje się w fazie zielonego pąka) 
jest zastosowanie insektycydu zawierającego chloropyrifos 
o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym. Takim pro-
duktem jest Pyrifos 480 EC, zabezpieczy on plantację przed 
kolejnymi nalotami.

PIĘKNE ŻÓŁTE POLA

Kwitnący rzepak nie tylko ma przyciągać nasz wzrok, ale przede 
wszystkim owady zapylające. Niestety w tym czasie również 
intensywnie żeruje słodyszek rzepakowy. Uszkadzając kolej-
ne pąki kwiatowe zmniejsza liczbę łuszczyn, które nie zosta-
ną zawiązane. W przypadku zlekceważenia tego zagrożenia 
możemy stracić sporą część naszego potencjalnego plonu. 
Wjeżdżając opryskiwaczem na plantację w celu zwalczania 
szkodników (głównie słodyszka rzepakowego) powinniśmy 
pamiętać o innych pożytecznych owadach w tym zapylaczach. 
Dlatego zabieg powinien być wykonywany wieczorem po ob-
locie owadów. Ponadto należy stosować produkty, które są dla 
nich w pełni bezpieczne. Insektycyd, który możemy zastosować 
to Apis 200 SE, zawierający substancję czynną acetamipryd. 
Produkt bezpieczny dla pszczół, w pełni zwalczający słodyszka 
rzepakowego, na roślinie działający powierzchniowo, wgłęb-
nie i systemicznie. Może być stosowany w szerokim zakresie 
temperatur, już od 5°C do 25°C.

ZASTOSUJ
Pyrifos 480 EC 0,6 l/ha

DelCaps 050 CS 0,1 l/ha

ZASTOSUJ
Apis 200 SE 0,12–0,2 l/ha

Bezpieczny dla pszczół, skuteczny na słodyszka!

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

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

SŁODYSZEK RZEPAKOWY

Słodyszek rzepakowy, fot. dr G. Pruszyński.

PRYSZCZAREK KAPUSTNIK

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

Próg ekonomicznej szkodliwości: 4 chrząszcze na 25 roślinach.

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

Próg ekonomicznej szkodliwości: 1 owad dorosły na 4 rośliny.

CHOWACZ PODOBNIK

Chowacz podobnik, fot. dr. G. Pruszyńki.

Larwy pryszczarka kapustnika, fot dr. G. Pruszyński.

RZEPAK OCHRONA INSEKTYCYDOWA
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Wzmocnione działanie kontaktowe

Przedłużona ochrona upraw
przed kolejnymi nalotami

MOSPILAN 20 SP
INSEKT YCYD

• Długie i skuteczne działanie 
produktu

• Możliwość stosowania przez 
cały okres wegetacji rzepaku 
ozimego

• Działanie selektywne
• Brak odporności ze strony 

szkodników

Sugerowana dawka:  0,12 kg/ha

SHERPA 100 EC
APIS 200 SE
PAKIET HANDLOW Y

DELCAPS 050 CS
INSEKT YCYD

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

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

promieniowania słonecznego

Sugerowana dawka:  0,1 l/ha

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 0,12–0,2 l/ha

PONAD 60% WIĘCEJSUBSTANCJI AKTYWNEJ

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

NAJSKUTECZNIEJSZY
PYRETROID

OCHRONA INSEKTYCYDOWA RZEPAK

PYRIFOS 480 EC
INSEKT YCYD

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

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

Sugerowana dawka:  0,6 l/ha

 55,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 SUPERCENA 

 SUPERCENA 

13,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

23,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA
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RZEPAK OCHRONA FUNGICYDOWA

Na pąk czy na płatek?
Paweł Talbierz, Crop Manager

Wykonaliście już Państwo pierwszy 
wiosenny zabieg fungicydowy, któ-
ry w rzepaku zazwyczaj przypada na 
fazę strzelania w pęd. Jego główną 
rolą jest ochrona przed suchą zgni-
lizną roślin kapustnych oraz regula-
cja pędu głównego. Zagrożenia ze 
strony patogenów, które wywołują 
choroby w rzepaku jest silna również 
w późniejszych fazach rozwojowych. 
Najgroźniejszymi chorobami, które 
występują na roślinach rzepaku w fa-
zie kwitnienia i powstawania łuszczyn 
są zgnilizna twardzikowa, czerń krzy-
żowych i szara pleśń. Data wykonania 
drugiego wiosennego zabiegu grzy-
bobójczego zależy tak naprawdę od 
wielu czynników. Do tej pory standar-
dem było wykonanie dwóch zabiegów 
wiosennych, z czego drugi przypadał 
na fazę opadania płatków kwiatowych. 
Obecnie rośnie grupa zwolenników 
technologii trzy zabiegowej, gdzie za-
bieg T2 przypada na fazę zielonego/
żółtego pąka, a zabieg T3 jest prze-
sunięty na powstawanie pierwszych 
łuszczyn.

JAKI WARIANT WYBRAĆ?

NA PĄK
 1 jest to zazwyczaj drugi zabieg, w technologii 3 zabiegowej 

 1 jego główną funkcją jest wykorzystanie działania zapobiegawczego stosowanych sub-
stancji czynnych

 1 chroni głównie przed zgnilizną twardzikową i szarą pleśnią 

 1 powinien być stosowany na plantacjach o wysokim potencjale plonowania oraz na polach, 
gdzie rzepak jest uprawiany w monokulturze lub też często występuje w płodozmianie

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

Przykładowa ochrona:

Ambrossio 500 SC  0,4–0,5 l/ha
Emot  0,5 l/ha

Asystent+  0,05–0,1 l/ha

Makler 250 SE  0,5–1 l/ha
Ambrossio 500 SC  0,4–0,5 l/ha

Asystent+  0,05–0,1 l/ha

• zabieg T2

• zabieg T3
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OCHRONA FUNGICYDOWA RZEPAK

NA PŁATEK

 1 jest to ostatni zabieg w technologii 2 zabiegowej

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

 1 zwalczamy czerń krzyżowych, szarą pleśń oraz zgniliznę twardzikową 

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

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

Przykładowa ochrona:

• zabieg T2

Makler 250 SE  0,5–1 l/ha
Ambrossio 500 SC  0,4–0,5 l/ha

Emot  0,5 l/ha

Asystent+  0,05–0,1 l/ha

ZGNILIZNA 
TWARDZIKOWA

W tym terminie najgroźniejszą chorobą 
jest zgnilizna twardzikowa, dla której 
próg szkodliwości wynosi tylko 1% obja-
wów wizualnych. Infekcja rozpoczyna się 
zazwyczaj u nasady ogonków liściowych, 
w miejscach rozgałęzień i uszkodzeń, gdzie 
gromadzą się opadłe płatki kwiatowe rze-
paku. Zarodniki grzybowe wykorzystują 
płatki do pobierania składników pokarmo-
wych, infekując następnie komórki roślin-
ne. Warto pamiętać, że źródłem choroby 
są przetrwalniki występujące w glebie 
(tzw. sklerocja), z których powstają owoc-
niki grzyba, a z nich następnie powstają 
przenoszone przez wiatr askospory, które 
dokonują infekcji. Objawy widoczne są 
przede wszystkim na łodygach, które po-
rażone żółkną i zamierają. Tym samym są 
łatwo zauważalne na tle zdrowych roślin. 
Rozwojowi choroby sprzyja szczególnie 
wysoka wilgotność gleby i powietrza oraz 
umiarkowane temperatury w okresie kwit-
nienia rzepaku. Presja choroby może być 
natomiast mniejsza jeżeli występuje su-
sza lub długotrwałe i intensywne opady 
deszczu.

CHOROBA FAZA ROZWOJOWA
PROGI 
SZKODLIWOŚCI

WARUNKI SPRZYJAJĄCE

Czerń  
krzyżowych

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

10–15%

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

Szara  
pleśń

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

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

Zgnilizna 
twardzikowa

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

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

Tab. 1. Progi szkodliwości chorób rzepaku wiosną.
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RZEPAK OCHRONA FUNGICYDOWA

PLANTACJA
WOLNA

OD CHORÓB

PORTER 250 EC, MEPIK 300 SL
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+

113,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

SUPEROPCJA
NA SKRACANIE!

AMBROSSIO 500 SC, MEPIK 300 SL
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+

HARCER 425 EC
FUNGICYD

• Substancja czynna: 
difenokonazol – 100 g/l
propikonazol – 100 g/l 
tebukonazol – 225 g/l 

• Produkt zawiera trzy doskonale uzupełniające się substancje aktywne
• Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób
• Uniwersalne stosowanie w zbożach i rzepaku ozimym

Sugerowana dawka: 1,0 l/ha

GRZYBY ZAATAKOWAŁY
TWOJĄ PLANTACJĘ?

WYBIERZ HACERA!

 85,00 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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Pomocnicy w walce o rekordowe plony!

OCHRONA FUNGICYDOWA RZEPAK

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

MAKLER 250 SE
FUNGICYD

• Substancja czynna: azoksystrobina  
250 g w 1 litrze środka

• Doskonałe działanie zapobiegawcze 
przeciw chorobom liści i kłosów 

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

• Wysoka skuteczność przeciw chorobom: 
rdza brunatna, septorioza paskowana 
liści, rynchosporioza

Sugerowana dawka:  0,5–1,0 l/ha

EMOT, AMBROSSIO 500 SC
PAKIET HANDLOW Y

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

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

Sugerowana dawka: 
Emot  0,5 l/ha 
Ambrossio 500 SC  0,4–0,5 l/ha

MAKLER 250 SE, AMBROSSIO 500 SC
PAKIET HANDLOW Y

• Popularne połącznie substancji aktywnych 
o różnym mechanizmach działania 

• Wyraźny synergizm – szerokie spektrum 
kontrolowanych chorób 

• Stymulująca funkcja azoksystrobiny na 
proces fotosyntezy – efekt zieloności

• Interwencyjne i zapobiegawcze działanie 
m.in. na zgniliznę twardzikową

Sugerowana dawka:
Makler 250 SE 0,5–1 l/ha
Ambrossio 500 SC 0,4–0,5 l/ha

Skutecznie ochroń rzepak „na płatek”
przed najważniejszymi chorobami!

 68,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 48,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

127,00 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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RZEPAK NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA

Start wegetacji w kwietniu to kilkutygodniowe 
opóźnienie rozwoju roślin. Nie oznacza to jed-
nak, że rzepak będzie kwitł pod koniec maja, ani 
że plantacje będą gotowe do żniw z początkiem 
września. Tu rośliny będą się trzymać zakodowa-
nych w genach terminów. Warto zatem pomyśleć 
o odpowiednim starcie i przyspieszeniu rozwoju 
roślin, tak aby zdążyły zbudować biomasę i przy-
gotowały się do wydania satysfakcjonującego 
plonu.

Od ponad 10 lat rozwiązaniem stosowanym na 
tysiącach hektarów w Polsce jest dodanie do 
zabiegów pielęgnacyjnych produktu Kelpak SL. 
Jest to biostymulator, który dzięki unikalnej 
kompozycji fitohormonów wpływa korzystnie na 
regenerację roślin i przyspieszenie ich wegetacji. 
Jego główne składniki to auksyny i cytokininy. 
Te pierwsze wytwarzane są w młodych pędach 
i liściach roślin. Odpowiadają one za rozbudowę 
systemu korzeniowego, co ma ogromny wpływ 
na sprawne pobieranie składników odżywczych 
z gleby, a przez to na budowę biomasy. 

Drugim elementem są cytokininy, które od-
powiadają za wzrost wydłużeniowy pędów 
i wspomagają efektywność procesu fotosyn-
tezy. Warto pamiętać o tym, ponieważ dni na 
początku wiosny są jeszcze krótkie i nie zaw-
sze słoneczne. Produktywność roślin jest zatem 
mocno ograniczona. 

Aplikacja Kelpak SL powinna odbyć się razem 
z dawką nawozu dolistnego. Tu polecamy de-
dykowane do uprawy sprawdzone rozwiązanie 

Początek wiosny przynosi nowe 
wyzwania plantatorom rzepaku. 
Ochłodzenie z końca marca oznaczało 
nie tylko ponowne ryzyko wymarznię-
cia, ale przyniosło spore opóźnienie 
prac polowych. Większości plantato-
rów udało się zasilić rośliny azotem, 
jednak o zabiegach pielęgnacyjnych 
wykonywanych opryskiwaczem nie 
było mowy.

Rafał Opiłowski, Product Manager

Wiosenne zalecenia 
w rzepaku

w postaci produktu Opti Rzepak. Kelpak SL świetnie komponuje się również z zabiegiem fungicy-
dowo-regulacyjnym. Osiągamy wtedy wzmożony efekt poprawy rozwoju systemu korzeniowego 
i ulistnienia roślin. 

Kolejnym elementem nieodzownym przy prawidłowym odżywieniu rzepaku jest zabezpieczenie 
odpowiedniej ilości boru. Duże potrzeby pokarmowe rzepaku na ten mikroelement powiązane są 
z dużym zapotrzebowaniem na wapń (ponad 200 kg/ha przy 4-tonowym plonie). Pierwiastki te są 
ze sobą mocno powiązane, a wszystkie rośliny wapnolubne są jednocześnie roślinami borolubnymi. 
Przy aplikacji boru warto pamiętać, że nawozy tego typu zmieniają odczyn cieczy opryskowej. Ma to 
znaczenie dla działania fungicydów, wymagają one pH między 4,5 a 6,5. Dodanie boru w pojedynczym 
nawozie niesie za sobą podniesienie odczynu powyżej 8.



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

Jeżeli zatem ilość zabiegów jest ograniczona 
z powodu rygoru terminów, rozwiązaniem jest 
dodanie przed przygotowaniem mieszaniny zbior-
nikowej do wody kondycjonera cieczy. Produktem 
o potwierdzonym działaniu jaki możemy Państwu 
polecić jest Stablix pH. Stabilizuje on odczyn cie-
czy opryskowej, ale również wpływa na obniże-
nie twardości wody. Jeżeli nie jesteście Państwo 
pewni twardości wody z jakiej korzystacie, można 
ją sprawdzić w naszych sklepach lub u Doradców 
Klienta. 

Wracając do samego boru, powinien być dodawa-
ny do zbiornika opryskiwacza na samym końcu 
i możliwie najkrócej przed wykonaniem zabiegu. 
Nasza oferta nawozów borowych została w tym 
sezonie poszerzona o produkt płynny o nazwie 
Cropvit BMo. Zawiera on optymalne proporcje 
boru i molibdenu. Ten drugi pierwiastek wspoma-
ga fotosyntezę, odpowiada za enzym reduktazy 
azotanowej (podnosi efektywność wykorzystania 
azotu) oraz wydłuża żywotność pyłków kwiato-
wych. Dla najlepszego efektu zalecamy stoso-
wanie Cropvit BMo wymiennie 1:1 z tradycyjnym 
nawozem borowym. Oba pierwiastki wspomogą 
intensywność kwitnienia i zawiązywanie łuszczyn.

Ostatnią rekomendacją jest zastosowanie produk-
tu Nano Active. Jest to rewolucyjna forma podania 
roślinie składników odżywczych. Rewolucyjność 
polega na tym, że sprowadziliśmy pierwiastki od-
żywcze do rozmiarów nano. Dla zobrazowania tej 
skali warto wiedzieć, że w 1 milimetrze mieści się 
aż 1.000.000,00 nanometrów. Podanie nawozu od 
fazy luźnego pąka do opadania płatków w sku-
teczny sposób poprawia późniejsze odżywienie 
łuszczyn rzepaku. Zwiększa odporność na presję 
patogenów grzybowych, poprawia fotosyntezę 
i odporność na okresowe susze. Zapewnia jedno-
cześnie odżywienie pierwiastkami niezbędnymi 
dla utrzymania jak największej ilości łuszczyn aż 
do żniw.

Zdrowy rzepak na przekroju.  
Fot. R. Opiłowski.

Rzepak tuż przed żniwami. Fot. R. Opiłowski.

O plonie decyduje masa tysiąca nasion.  
Fot. R. Opiłowski.

Wyrównana  
plantacja rzepaku.

Fot. R. Opiłowski.

Intensywne pobieranie składników pokarmowych może 
powodować pękanie łodyg. Fot. R. Opiłowski.



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

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: 1,5–3 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

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

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

OPTI SIARKA 80 WG
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Siarka całkowita 800 g/kg
• Nawóz o wysokiej koncentracji siarki polecany w uprawach wykazujących wysokie 

zapotrzebowanie i niedobory siarki
• W pełni rozpuszczalny
• Pełni funkcję odżywczą, uzupełnia niedobór siarki
• Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne 
• Stymuluje mechanizmy obronne roślin – wchodzi w skład aminokwasów np. cysteina

Sugerowana dawka: 6–10 kg/ha

62,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

78,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

49,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 35,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 13,00 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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Kluczowy zabieg T1

Początek wiosny to zazwyczaj roz-
poczęcie większego ruchu na polach. 
Rozsiewanie nawozów mineralnych, 
zabiegi zwalczania chwastów, czy za-
siewy roślin jarych. W zgiełku wiosen-
nych obowiązków pamiętajmy o bardzo 
ważnym elemencie technologii uprawy 
zbóż jakim jest zabieg ochrony fungi-
cydowej T1. 

Wykonane do tej pory lustracje ozimin potwierdzają dużą presję chorób, przyczyniła się do tego m.in. 
pogoda. Najpierw jesień obfitowała w wodę, a przy tym panowały łagodne temperaturach, natomiast 
zima przeplatana była mrozami i ociepleniami. Taki przebieg warunków atmosferycznych sprawiał 
dogodne sytuacje do rozwoju infekcji. Na początku wiosennej wegetacji możemy na naszych polach 
zaobserwować m.in. takie choroby jak: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość pod-
stawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, 
brunatna plamistość liści, plamistość siarkowa jęczmienia, rynchosporioza. W wielu lokalizacjach próg 
ekonomicznej szkodliwości został już przekroczony. 

Precyzja aplikacji jest ważna dla efektywnego zwalczania patogenów. Zabieg T1 powinien być wykonany 
od fazy końca krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 29–31). Jeśli warunki nie umożliwiają od 
razu wjazdu na pole to maksymalnie możemy „przeciągnąć” zabieg do drugiego kolanka (BBCH 32). 
Wybierając rozwiązanie na nasze pola warto aby mieszanina charakteryzowała się obecnością substancji 
aktywnych z różnych grup chemicznych, o różnym mechanizmie zwalczania patogena, zapobiegaw-
czym jak i interwencyjnym. Takie podejście pozwoli nam zwalczyć i chronić plantację przed wieloma 
chorobami. Ponadto warto pamiętać o optymalnych warunkach pogodowych podczas wykonywania 
zabiegu. Początek wiosny jest trudny pod tym względem. Szczególnie istotna jest odpowiednia tempe-
ratura stosowania fungicydów (różna dla poszczególnych grup chemicznych) ma ona ogromny wpływ 
na skuteczność i bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej.

Krzysztof Bzdęga, Crop Manager

Warto podkreślić ważność zabiegu T1 i jego rolę w całej technologii ochrony 
fungicydowej. Jest to podstawa, bez której nie ma możliwości osiągnąć 
pełnej skuteczności w kolejnych zabiegach T2 i T3. Zbyt „słaby” bądź późno 
wykonany zabieg będzie już do końca wegetacji osłabiał roślinę i niestety 
wpłynie na obniżenie ilości i jakości plonu.

OCHRONA FUNGICYDOWA ZBOŻA



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

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 0,3–0,5 l/ha 

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

HARCER 425 EC
FUNGICYD

• Substancja czynna: 
difenokonazol – 100 g/l
propikonazol – 100 g/l 
tebukonazol – 225 g/l 

• Produkt zawiera trzy doskonale uzupełniające się substancje aktywne
• Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób
• Uniwersalne stosowanie w zbożach i rzepaku ozimym

Sugerowana dawka: 1,0 l/ha

Choroby podstawy źdźbła. Fot. J. Wiączek. Mączniak prawdziwy i septorioza. Fot. P. Talbierz. Mączniak prawdziwy i zbóż i traw. Fot. P. Talbierz.

Łamliwość podstawy źdźbła. Fot. P. Talbierz.Mączniak prawdziwy. Fot. P. Talbierz.

89,00  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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PROPICO 250 EC  
CEANDO 183 SC
PAKIET FUNGICYDÓW

PROPICO 250 EC 
VANGARD 75 WG 
PAKIET FUNGICYDÓW

Rozwiązanie Propico 250 EC i Vangard 75 WG jest zalecane 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 plantacje 
o dużej presji ze strony mączniaka zbóż (gęste, silnie rozkrzewione 
łany, a także plantacje intensywnie nawożone azotem), zapewniając 
skuteczną i długotrwałą ochronę przed tą chorobą. 

Sugerowane dawki:
Propico 250 EC 0,5 l/ha 
Ceando 183 SC 0,8–1 l/ha 

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

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

Pakiet fungicydowy przeznaczony do zabiegu T1 w zbożach, złożony z 3 preparatów zawierających wzajemnie uzupełniające się substancje aktyw-
ne z różnych grup chemicznych. Zapewnia kompleksową i skuteczną ochronę przed chorobami podstawy źdźbła, mączniakiem prawdziwym zbóż 
i traw, jak też wcześnie występującymi chorobami liści (septoriozy, czy rdze). Pakiet przeznaczony do ochrony intensywnie prowadzonych plantacji, 
sianych w optymalnym terminie agrotechnicznym, a także łanów gęstych o stosunkowo wysokiej presji ze strony mączniaka prawdziwego i chorób 
podstawy źdźbła.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE
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

155,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

134,00  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 REGULACJA POKROJU

Regulacja wzrostu  
jako standardowy zabieg  
we współczesnej uprawie zbóż

Intensyfikacja produkcji roślinnej w tym zbóż wymaga od 
plantatora stosowania nowoczesnych technologii prowa-
dzenia łanu. Dlatego systematycznie przybywa zwolenni-
ków stosowania regulatorów wzrostu. Problem wylegania 
występuje co roku i wpływa na to wiele czynników zależnych 
i niezależnych od człowieka. Stosowanie retardantów, czyli 
regulatorów wzrostu wpływa nie tylko na podniesienie plo-
nu, ale również chroni jego jakość. Wybór preparatów i zasto-
sowanie ich we właściwym etapie rozwoju rośliny jest bardzo 
ważne. Od tego zależy uzyskanie odpowiedniego efektu. 
Stosując regulację wzrostu, zyskujemy szereg korzyści: sty-
mulację sytemu korzeniowego, skrócenie międzywęźla i do-
kłosia, pogrubienie i wzmocnienie źdźbła, obniżenie środka 
ciężkości rośliny (zwiększenie stabilności) oraz możliwość 
transportu asymilatów do końca wegetacji.

Krzysztof Bzdęga, Crop Manager

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

TECHNOLOGIA REGULACJI WZROSTU PSZENICY

Mepik 300 SL  1,3 l/ha
Kobra 510 SL  0,5 l/ha

lub
Mepik 300 SL  1,0 l/ha

Regullo 500 EC  0,15 l/ha

Kobra 510 SL  0,75 l/ha
lub

Mepik 300 SL  0,8 l/ha
Kobra 510 SL  0,5 l/ha

CCC 720 SL  0,5 l/ha



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

ciężki kłos

wiatr

gęsty siew

zła uprawa

choroby podstawy źdźbła

nawożenie N

podatność odmiany

słaby system
korzeniowy

opady deszczu

Odpowiednią technologię skracania  
dobierze Doradca Sklepu Kurka!

ZŁOTA ZASADA SKRACANIA

Czynniki sprzyjające wyleganiu zbóż

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

Jak dobrać właściwą technologię skracania?

WILGOTNOŚĆ  
POWIETRZA

GATUNEK 
ZBOŻA

MECHANIZM 
DZIAŁANIA

TEMPERATURA 
POWIETRZA

FAZA 
ROZWOJOWA 

NASŁONECZNIENIE

KOBRA 510 SL
REGUL ATOR WZROSTU

• Skutecznie zapobiega wyleganiu roślin 
na plantacji zbóż

• Stymuluje rozwój systemu 
korzeniowego oraz pędów bocznych

• Efektywnie hamuje wzrost elongacyjny 
zbóż

• Pogrubia ścianki źdźbła
• Stymuluje rozwój tkanek 

przewodzących
• Zawiera etefon o wyższej skuteczności 

w późnych fazach rozwojowych zbóż, 
w porównaniu do innych regulatorów 
wzrostu

Sugerowana dawka:  0,7–0,9 l/ha

Bezpieczeństwo w drodze
po wysoki plon

MEPIK 300 SL
REGUL ATOR WZROSTU

• Długo i skutecznie skraca, dzięki 
systemicznemu działaniu

• Skutecznie hamuje wzrost również 
w niskich temperaturach

• Szeroko okno aplikacji

Stosowana dawka: 
pszenica ozima: 0,8–1,3 l/ha
pszenżyto ozime: 0,8–1,0 l/ha

 SUPERCENA 60,00  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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ZBOŻA OCHRONA INSEKTYCYDOWA

Jakie szkodniki  
mogą atakować nasze zboża?

Krzysztof Bzdęga, Crop Manager

PYRIFOS 480 EC
INSEKT YCYD

• Produkt jest przeznaczony do zwalczania 
szkodników gryzących i ssących

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

• Produkt atakuje układ oddechowy 
i nerwowy owadów

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

Sugerowana dawka:  0,6 l/ha

DELCAPS 050 CS
INSEKT YCYD

• Najnowszej generacji pyretroid 
w formie zawiesiny mikrokapsuł

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

• Wykazuje silne działanie kontaktowe 
i żołądkowe

• Pełna ochrona przed szkodnikami 
w uprawach zbóż i rzepaku

• Odznacza się bardzo powolnym 
rozkładem pod wpływem 
promieniowania słonecznego

Sugerowana dawka:  0,1 l/ha

Tabela.  
Termin obserwacji 
występowania szkodników 
w zbożach.

Szkodniki Termin obserwacji Próg szkodliwości

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

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

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

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

Formowanie ziarna, dojrzałość mleczna 2 larwy na 1 m2

1

3

2

4 5

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

13,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

23,00 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 ZBOŻA

Nawożenie dolistne należy przeprowadzać w odpowiednich fazach wzrostu 
roślin. Pierwszym takim etapem jest faza krzewienia, w której powstaje liczba 
kłosów na 1 m², powstają zawiązki kłosów, oraz programowana jest liczba 
ziarniaków w kłosie. Jako zabieg podstawowy, rekomendujemy zastosowanie 
dedykowanego uprawie nawozu o nazwie Opti Zboże. Dostarczymy w ten 
sposób pierwiastki niezbędne w tej uprawie. Odpowiedzialne są one zakrze-
wienie, ograniczenie redukcji źdźbeł, wpływ na metabolizm azotu, oraz na 
zdrowotność roślin. Roślina dobrze odżywiona zaprogramuje większy plon. 

Idealnym rozwiązaniem wspomagającym jest zastosowanie produktu 
Dynamic Cresco (zawiera AOC). Zalecana dawka to 0,8 l/ha. Produkt powoduje 
lepsze ukorzenienie roślin, wyrównuje łan, oraz ogranicza skutki stresów. 

Drugim polecanym rozwiązaniem jest zastosowanie produktu Krzemian, który 
w swoim składzie zawiera kwas ortokrzemowy oraz mikroelementy. Podanie 
krzemu usztywnia roślinę oraz zwiększa zawartość chlorofilu w liściach, 
dzięki czemu proces fotosyntezy zachodzi sprawniej (liście są sztywniejsze, 
mają większą powierzchnię asymilacji promieni słonecznych). Krzem zwięk-
sza odporność roślin na niekorzystne warunki środowiskowe. Chroni również 
roślinę, przed atakiem chorób grzybowych i insektów. Produkt Krzemian 
należy stosować w dawce 0,5 l/ha od fazy krzewienia do fazy strzelania 
w pęd, zabieg można powtórzyć przy ochronie fungicydowej liścia flagowego.

Nawożenie dolistne 
zbóż ozimych i jarych

Paweł Kossakowski, Product Manager

Nawożenie dolistne jest to bardzo ważny element agrotech-
niki, gdyż może pokryć część zapotrzebowania rośliny na 
makroskładniki oraz całość na mikroskładniki.

Warto zadbać o dokrzewienie. Fot. Rafał Opiłowski. Plantacja pszenicy po podaniu azotu. Fot. Rafał Opiłowski.

Doświadczenia w pszenicy. Fot. Rafał Opiłowski.

Wiele pszenic kończy krzewienie zanim dawka azotu zacznie działać. 
Fot. Rafał Opiłowski.



Zobacz jak powstaje i działa biostymulator z alg morskich

Posłuchaj wypowiedzi ekspertów i dowiedz się jak 
aminokwasy zwiększają aktywność fizjologiczną roślin



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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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: 0,5–0,8 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:  0,5 l/ha

 34,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 62,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 83,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

29,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA ZBOŻA



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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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

 57,00  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

 12,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

34,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

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 HERBICYDOWA ZBOŻA

Zwalcz wszystkie chwasty

Zwalczanie chwastów jest jednym z pierwszych zadań jakie powinniśmy wykonać przy użyciu opryskiwacza wiosną. Warunki 
pogodowe determinują wykonanie zabiegu. Dlatego też, ze względu na bardzo mokrą jesień na wielu planacjach zbóż ozi-
mych nie zniszczono chwastów jesienią. Panujące warunki w okresie jesienno-zimowym sprzyjały intensywnemu rozwojowi 
agrofagów. Lustrując nasze pola warto zwrócić uwagę nie tylko na rodzaje chwastów, ale również na ich fazę rozwojową. 
Ponadto warto mieć pod kontrolą także plantacje gdzie jesienią wykonano zabieg by w razie zachwaszczenia wtórnego 
szybko zareagować.

Podejmując decyzję wyboru herbicydów zwróćmy uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów;

1. Faza rozwojowa zbóż

Po ruszeniu wiosennej wegetacji podczas sprzyjających warunków pogodowych rozwój zbóż prze-
biega bardzo szybko. Wybierając herbicydy zwróćmy uwagę do jakiej fazy rozwojowej rośliny 
uprawnej możemy bezpiecznie stosować preparat. Jednym z newralgicznych momentów jest faza 
końca krzewienia.

2. Faza rozwojowa chwastów

Informacja ta jest uwzględniana podczas doboru dawki, zazwyczaj im chwast jest bardziej rozwinięty 
tym dawka powinna być wyższa (bądź maksymalna).

3. Szerokie spektrum zwalczania

Cecha ta opcji herbicydowej związana jest z odpowiednim doborem preparatów, które powinny 
zawierać uzupełniające się substancje aktywne, najlepiej o różnych mechanizmach działania. 
Aspekt tej jest szczególnie ważny tam gdzie możemy spotkać np. biotypy miotły zbożowej odporne 
na mechanizm ALS.

4. Bezpieczeństwo i jakość

Wybierajmy produkty z sprawdzonych, legalnych źródeł, które są przebadane oraz bezpieczne dla 
rośliny uprawnej i środowiska.

5. Ekonomiczne rozwiązania

Czynnik ten nie powinien być najistotniejszy, ale odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji 
zakupowych, ponieważ wpływa na efektywność ekonomiczną uprawy.

Skuteczna strategia zwalczania chwastów opiera się na rozwiązaniach o szerokim spektrum, które 
zniszczą nie tylko te chwasty znalezione i rozpoznane podczas lustracji, ale także pozostałe. Pamiętajmy 
o warunkach pogodowych, a szczególnie temperaturze powietrza. Optymalne „okno” nie dotyczy tylko 
momentu wykonywania zabiegu, ale również najbliższych dni po. Jest to jeden z najważniejszych czyn-
ników niezależnych od człowieka, który wpływa na skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu.

Krzysztof Bzdęga, Crop Manager



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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gorczyca polna iglica pospolita jasnota ssp.

mak polny przytulia czepna bodziszek drobny

chaber bławatek

maruna bezwonna/rumian polnykurzyślad polnykomosa biała

fiołek polnychwastnica jednostronna

Uporczywe chwasty naszych pól

ostrożeń polny



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

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

 26,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 66,00  zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 SUPERCENA  SUPERCENA 

98,00  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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TOTO 75 SG, GALAPER 200 EC, FENOXINN 110 EC
PAKIET HERBICYDÓW

WYJĄTKOWO SKUTECZNE NA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Pakiet handlowy zawierający 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

TOTO 75 SG, GALAPER 200 EC
PAKIET HERBICYDÓW

NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE NA RYNKU

Dużym atutem rozwiazania zawierającego 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

91,00  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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GALAPER 200 EC, GALMET 20 SG
PAKIET HERBICYDÓW

SZTANDAROWE ROZWIĄZANIE KURKI 
NIEZAWODNE W WALCE Z DWULIŚCIENNYMI

Pakiet przeznaczony 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

Do rozwiązań herbicydowych  

rekomendujemy adiuwant ASYSTENT+ 

 SUPERCENA 

 47,00  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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PRZYKŁADOWE  
PREPARATY

Pakiet handlowy  
Galmet 20 SG  
Galaper 200 EC

Pakiet handlowy  
Triben Super 50 SG  
Galaper 200 EC

Pakiet handlowy  
Toto 75 SG  
Galaper 200 EC

Pakiet handlowy  
Toto 75 SG  
Galaper 200 EC  
chlorotoluron 500 SC

Pakiet handlowy  
Fenoxinn 110 EC
Toto 75 SG
Galaper 200 EC

SUBSTANCJA  
AKTYWNA

metsulfuron metylu  
fluroksypyr

tribenuron metylu  
fluroksypyr

tifensulfuron metylu, 
metsulfuron metylu  
fluroksypyr

tifensulfuron metylu, 
metsulfuron metylu  
fluroksypyr  
chlorotoluron

fenoksaprop-P-etylu
tifensulfuron metylu, 
metsulfuron metylu  
fluroksypyr

Bniec zwyczajny

Blekot pospolity W W W

Bodziszek drobny W Ś/W W W W

Chaber bławatek W W W W W

Dymnica pospolita W W W W W

Fiołek polny W Ś W W W

Gorczyca polna W W W W W

Gwiazdnica pospolita W W W W W

Jasnota purpurowa W W W W W

Jasnota różowa W W W W W

Komosa biała W W W W W

Kurzyślad polny W Ś W W W

Mak polny W W W W W

Maruna bezwonna W W W W W

Miotła zbożowa W W W

Niezapominajka polna W W W W W

Ostrożeń polny W W W W W

Owies głuchy W

Perz właściwy Ś

Poziewnik szorstki W W W W W

Przetacznik bluszczykowy W W W W W

Przetacznik perski W W Ś Ś Ś

Przetacznik polny W W W W W

Przytulia czepna W W W W W

Rdesty W W W W W

Rumian polny W W W W W

Rumianek pospolity W W W W W

Rzodkiew świrzepa W W W W

Samosiewy rzepaku W W W W W

Skrzyp polny W W W W W

Sporek polny W W W W W

Starzec zwyczajny W W W W W

Stokłosy

Stulicha psia W

Szarłat szorstki W W W W W

Szczaw polny W

Tasznik pospolity W W W W W

Tobołki polne W W W W W

Wyczyniec polny W W

Złocień polny W W W W

Żółtlica drobnokwiatowa Ś W W W W

Porównanie skuteczności chwastobójczej herbicydów
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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.

Skuteczna strategia  

zwalczania chwastów

Gdy rozstawa rzędów rośliny uprawnej 
jest szeroka to ochrona herbicydowa 
często staje się kluczowym zabiegiem 
w uzyskaniu wysokiego plonu. Tak 
jest właśnie w przypadku kukurydzy. 
Chwasty mają możliwość swobodnego 
rozwoju poprzez długi okres dostępu 
do światła, składników pokarmowych 
czy przestrzeni. Analizują sytuacje 
z ostatnich lat warunki pogodowe, 
szczególnie susza przyczyniła się do 
obniżenia działanie wielu preparatów. 
Warto zatrzymać się przy tym zagad-
nieniu i zastanowić jakie rozwiązanie 
wybrać aby na polu pozostała jedynie 
kukurydza.

Przedstawiamy Państwu kompleksowe rozwiązania powschodowe powstałe w oparciu o przeszło 
sześcioletnie doświadczenia ścisłe oraz jeszcze dłuższą praktykę. W tym czasie przebadaliśmy blisko 
400 kombinacji mieszanin opryskowych. Były to zarówno zabiegi doglebowe, nalistne jaki i coraz częściej 
stosowane dawki dzielone czy sekwencje zabiegów doglebowych z nalistnymi. Naszym głównym celem 
jest poszukiwanie skutecznych i bezpiecznych rozwiązań. Skuteczne rozwiązania pozwolą wyeliminować 
zarówno chwasty jedno i dwuliścienne konkurujące z kukurydzą. Drugim celem jest bezpieczeństwo, 
czyli uniknięcie efektu fitotoksyczności.

TANIO I SKUTECZNIE  
NA TWOIM POLU

Popularne rozwiązanie potwierdzone wysoką skutecznością podczas badań ścisłych. 
Połączenie dwóch uzupełniających się preparatów likwidujące najgroźniejsze chwasty spo-
tykane na plantacji kukurydzy. Gdy mamy pola silnie zachwaszczone lub panują niekorzystne 
warunki pogodowe zalecamy zastosować wyższe z proponowanych dawek.

Rimel 25 SG – nowatorska formulacja granul rozpuszczalnych w wodzie zapewnia pełne 
pobranie substancji aktywnej. Zniszczy bardzo szeroką paletę chwastów dwuliściennych 
i jednoliściennych (w tym chwastnicę i perz właściwy). Wyróżnia się niespotykaną efek-
tywnością zwalczania trudnych chwastów, tj. ostrożnia polnego czy samosiewów rzepaku. 
Herbicyd pobierany jest przez liście chwastów. 

CornMax 340 SE – herbicyd zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym, a także uzupełnia 
spektrum zwalczanych chwastów o psiankę czarną i komosę białą. Działa także na wiele 
innych chwastów dwuliściennych. Charakteryzuje się działaniem nalistnym oraz częściowo 
doglebowym. 

Asystent+ – ten adiuwant to bardzo ważny element skutecznej ochrony przed chwastami. 
Przyspiesza wnikanie herbicydów oraz przeciwdziała niekorzystnemu działaniu czynników 
zewnętrznych, np. suszy.

TECHNOLOGIA 1

Rimel 25 SG  50–60 g/ha
 CornMax 340 SE  1,0–1,2 l/ha

 Asystent+  0,1 l/ha

Paweł Talbierz, Crop Manager
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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.

SIŁA SPRAWDZONYCH 
ROZWIĄZAŃ

Opcja doskonale sprawdzi się na stanowiskach z dużą 
presją chwastów jednoliściennych. Wykorzystanie dwóch 
herbicydów Rimel 25 SG oraz Nixon 50 SG wzbogacone 
o dodatek adiuwantu Asystent+ zawierających odmien-
ne substancje czynne w sposób bezpieczny i skuteczny 
zwalczą te gatunki. Stosując takie połączenie zwalczy-
my najgroźniejsze, występujące w kukurydzy chwasty tj. 
chwastnicę czy perz właściwy, ale także wiele pozostałych 
chwastów prosowatych. Oba preparaty zniszczą także nie-
które chwasty dwuliścienne jak ostrożeń polny, samosiewy 
rzepaku, maruna bezwonna czy przytulia czepna.

CornMax 340 SE to herbicyd o działaniu nalistno-doglebo-
wym, który szczególnie skutecznie radzi sobie z chwastami 
dwuliściennymi, w tym przede wszystkim komosą białą, 
psianką czarną czy rdestami.

TECHNOLOGIA 2

TECHNOLOGIA 3

PAMIĘTAJ O STOSOWANIU ASYSTENTA+!

Rimel 25 SG  40 g/ha 
Nixon 50 SG  40–80 g/ha

CornMax 340 SE  1–1,2 l/ha
Asystent+  0,1 l/ha

SKUTECZNE WSPARCIE  
NA TRUDNYCH PLANTACJACH
Dla tych z Państwa, którzy uprawiają kukurydzę na stano-
wiskach z uciążliwymi, długo i nieregularnie wschodzącymi 
chwastami, przygotowaliśmy metodę sekwencyjną ochrony 
herbicydowej. Zakłada ona dwukrotny wjazd opryskiwaczem. 
Pierwszy nalistny wykonujemy gdy kukurydza osiągnie mi-
nimalną fazę trzech liści właściwych, a chwasty zaczynają 
regularnie wschodzić. Po upływie ok. dwóch tygodniach wy-
konujemy ponownie zabieg. Dawki dostosowane są do fazy 
rozwojowej rośliny uprawnej oraz oczekiwanej skuteczności 
chwastobójczej. Do każdego zabiegu dodajemy adiuwant 
Asystent+, który otrzymują Państwo w pakiecie handlowym 
z herbicydami Nixon 50 SG oraz Rimel 25 SG. Drugi zabieg 
ma na celu zwalczyć chwasty, które wzeszły po pierwszym 
zabiegu, a także dobić te rośliny, które nie zostały całkowicie 
zwalczone. 

Nixon 50 SG 80 g/ha
Corn Max 340 SE  0,7 l/ha

Asystent+  0,1 l/ha

Rimel 25 SG  60 g/ha
Corn Max 340 SE  0,8 l/ha

Asystent+  0,1 l/ha
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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.

Rozwiązania herbicydowe polecane 
przez Kurkę

Fot. 1. Rimel 25 SG (60 g/ha) + CornMax 340 SE (1,0 l/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha)
Fot. 2. Rimel 25 SG (40 g/ha) + Nixon 50 SG (40 g/ha) + CornMax 340 SE (0,8 l/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha)

1 2

Fot. 3. Rimel 25 SG (50 g/ha) + CornMax 340 SE (1,0 l/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha)
Fot. 4. Kontrola
Fot. 5. Rimel 25 SG (40 g/ha) + Nixon 50 SG (40 g/ha) + CornMax 340 SE (0,8 l/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha)

3 4 5

Fot. 6–7. Rimel 25 SG (40 g/ha) + Nixon 50 SG (40 g/ha) + CornMax 340 SE (0,8 l/ha) + Asystent+ (0,05 l/ha)

6 7

8 9

Fot. 8–9. Skuteczność opcji Rimel (40 g/ha) + Nixon (40 g/ha) + CornMax (1,0 l/ha) + Asystent+ (0,1 l/ha)

2014

2015

2016

2017
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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.

NIXON 50 SG, ASYSTENT+
PAKIET HANDLOW Y

• Herbicyd zawierający znaną i sprawdzoną substancję aktywną 
nikosulfuron

• Środek chwastobójczy w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie, 
pobierany przez rośliny systemicznie

• Podnosi efektywność zwalczania chwastnicy jednostronnej, perzu 
właściwego i części chwastów dwuliściennych (m.in. rdest ptasi, 
powojowy i kolankowaty)

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

RIMEL 25 SG, ASYSTENT+
PAKIET HANDLOW Y

• Długi okres stosowania
• Bezpieczny dla upraw kukurydzy oraz ziemniaka
• Bezwzględny w walce z chwastami jednoliściennymi oraz dwuliściennymi
• Pobierany częściowo przez liście i korzenie chwastów
• Idealny produkt do mieszanin zbiornikowych
• Błyskawiczna szybkość działania

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

CORNMAX 340 SE
HERBICYD

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

Sugerowana dawka:  1–1,2 l/ha gwarantuje pole
 wolne od chwastów!

ZASTOSUJ:
Rimel 25 SG  40 g/ha

Nixon 50 SG  40–80 g/ha
CornMax 430 SE  1–1,2 l/ha

Asystent +  0,1 l/ha

WSPANIAŁA
TRÓJKA

 SUPERCENA 

 SUPERCENA 

 SUPERCENA 
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Nawożenie dolistne kukurydzy

NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA KUKURYDZA

Paweł Kossakowski, Crop Manager

Kukurydza z plonem 1 t ziarna i odpowiednią iloś-
cią słomy przeciętnie pobiera: 30 kg azotu (N), 
13 kg fosforu (P2O5), 33 kg potasu (K2O), 10 kg 
siarki (SO3), 7 kg wapnia (CaO), 9 kg magnezu 
(MgO), oraz mikroskładniki: 20–30 g boru (B), 
50–60 g cynku (Zn), 10–12 g miedzi (Cu), 35–40 g 
manganu (Mn) i około 1 g molibdenu (Mo). Roślina 
ta wykazuje dużą wrażliwość na niedobór cynku, 
oraz średnią na niedobór boru, manganu, oraz 
miedzi.

Kukurydza pobiera duże ilości składników po-
karmowych z gleby. Jest rośliną bardzo dobrze 
wykorzystującą składniki pokarmowe z nawo-
zów naturalnych. Jeżeli dysponujemy oborni-
kiem lub gnojowicą, dobrze jest stosować je pod 
kukurydzę.

Stosując dawki przepisowe obornika wnosimy 
bardzo dużo składników pokarmowych, m.in. po-
nad 140 kg dostępnego potasu. Obornik zawiera 
natomiast małą ilość boru i należy pamiętać, aby 
uzupełnić ten mikroskładnik. 

Nawożenie mineralne opiera się na dwóch syste-
mach: standardowym (rozsypujemy nawozy po 
całym polu), oraz z zastosowaniem podsiewacza 
nawozów (siew zlokalizowany blisko korzenia). 
Stosując nawożenie z użyciem podsiewacza i za-
stosowaniem nawozu z dużą zawartością fosforu 
(DAP/MAP), należy pamiętać o uzupełnieniu cynku 
dla równowagi z P2O5. Duże dawki fosforu blisko 
korzenia powodują uwstecznianie przyswajalnych 
form cynku, który w początkowych etapach wzro-
stu odpowiada za rozwinięcie systemu korzenio-
wego. Należy pamiętać również o uzupełnieniu 
siarki, gdyż niedobór 1 kg tego składnika, powo-
duje nie wykorzystanie aż 10 kg azotu.

Znaczącą rolę w nawożeniu kukurydzy odgrywają 
mikroskładniki. Wpływają one na gospodarkę azo-
tem (Mn, Cu, Zn, Mo), fotosyntezę (Fe, Cu, Mn, Zn), 
hormony roślinne (Zn, Mn, Cu, B), oraz odporność 
na choroby (Fe, Mn, Cu, B, Zn). Nie należy czekać 
z nawożeniem mikroskładnikami do momentu, aż 
będą widoczne niedobory, gdyż zawsze skutkuje 
to pewną stratą plonu.

Kukurydza z plonem 1 t 
ziarna i odpowiednią ilością 
słomy przeciętnie pobiera: 
• 30 kg azotu (N)
• 13 kg fosforu (P2O5)
• 33 kg potasu (K2O)
• 10 kg siarki (SO3)
• 7 kg wapnia (CaO)
• 9 kg magnezu (MgO)
• oraz mikroskładniki: 
• 20–30 g boru (B)
• 50–60 g cynku (Zn)
• 10–12 g miedzi (Cu)
• 35–40 g manganu (Mn)
• około 1 g molibdenu (Mo)

Przed nami siewy kukurydzy. Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych oraz cieplnych. W porównaniu do 
innych zbóż, ma mniejsze wymagania wodne, ale na wyprodukowanie dużej masy plonu wymaga dużo wilgoci. Jeżeli wytwo-
rzy głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy to potrafi dobrze znosić okresowe niedobory wody. Największe potrzeby 
wodne ma w okresie lipca i sierpnia. 

Wpływ nawożenia fosforem w podsiewie na wzrost kukurydzy. Fot. P. Kossakowski.

gwarantuje pole
 wolne od chwastów!
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KUKURYDZA NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA

Kukurydza wymaga profilaktycznego nawożenia 
przede wszystkim cynkiem, następnie borem 
(80% gleb Polski ma niedobór tego pierwiastka), 
manganem i żelazem (szczególnie przy wysokim 
odczynie pH). Cynk jest najważniejszym mikro-
składnikiem, wpływa na wzrost systemu korze-
niowego, usprawnia metabolizm azotowy (roślina 
lepiej wykorzystuje azot), oraz pełni wiele funkcji 
enzymatycznych. Jeżeli jest zimna i mokra wiosna 
to jest utrudnione pobieranie cynku z gleby. Bor 
natomiast wpływa na prawidłowe wypełnienie 
kolby ziarnem. 

Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest do-
listne podanie mikroskładników. Idealnym roz-
wiązaniem jest produkt Opti Kukurydza, który 
ma skład zbilansowany pod potrzeby kukurydzy. 
Zawiera duże ilości makroskładników, w tym 
siarki, oraz duże ilości mikroskładników w for-
mie chelatów. Zalecane dawki produktu zawierają 
się w przedziale od 2 do 4 kg/ha. Jeżeli chcemy 
podawać pojedyncze mikroskładniki to polecamy 
produkty z serii Cropvit (Cropvit Zn, Cropvit B, 
Cropvit BMo, Cropvit P, Cropvit Cu, Cropvit Mn).

W prawidłowej strategii nawożenia ważne jest, 
aby kukurydza od samego początku była dobrze 
odżywiona cynkiem, gdyż w stadium 5–6 liścia 
powstają zawiązki kolb, a od 6–8 liścia roślina za-
czyna intensywnie pobierać składniki pokarmowe 
(do czego niezbędny jest cynk). Idealnym rozwią-
zaniem jest produkt Dynamic Cresco (w dawce 
0,8–1,2 l/ha), który zawiera amonowy octan cyn-
ku. Jest to forma wysoce przyswajalna, gdyż cynk 

Objawy niedoboru składników pokarmowych (fosforu).
Fot. P. Kossakowski.

Zdjęcie wiechy w fazie 6 liścia kukurydzy – widoczne zawiązki kolb. Fot. P. Kossakowski.

Objawy niedoboru składników pokarmowych (cynku). 
Fot. P. Kossakowski.

jest połączony z kwasem organicznym co gwaran-
tuje szybsze pobieranie oraz transport w roślinie 
i lepsze wykorzystanie. To połączenie cynku jest 
szybsze i skuteczniejsze w działaniu od innych 
form cynku. Produkt Dynamic Cresco powoduje 
lepsze ukorzenienie (odpowiada za powstawanie 
auksyn), eliminuje efekt nierównych wschodów, 
oraz ogranicza skutki stresów abiotycznych (niska 
temperatura i susza).

Bardzo dobre efekty przynosi połączenie Dynamic 
Cresco z produktem Kelpak. Produkt Kelpak za-
wiera w swoim składzie hormony roślinne (głów-
nie auksyny), które odpowiadają za transport 
wapnia i innych składników (azotanów, siarki 
i fosforu). Podany we wczesnych fazach wzrostu 
wymusza transport wapnia w roślinie co powo-
duje lepsze ukorzenienie, pobudza roślinę, oraz 
ogranicza skutki stresów. Dobrym rozwiązaniem 
jest zastosowanie produktu Kelpak w dawce 
1 l/ha oraz Dynamic Cresco w dawce 0,5 l/ha 
w fazie 3–5 liścia kukurydzy.

Innowacyjnym rozwiązaniem w nawożeniu kuku-
rydzy jest zastosowanie produktu Krzemian, który 
zawiera najlepiej przyswajalny dla roślin kwas 
ortokrzemowy oraz mikroelementy. Podanie krze-
mu usztywnia roślinę oraz zwiększa zawartość 
chlorofilu w liściach, dzięki czemu lepiej odbywa 
się proces fotosyntezy (liście są sztywniejsze, 
mają większą powierzchnię i są skierowane do 
promieni słonecznych). Chroni również roślinę 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi (silny wiatr, grad, mróz). Udowodniono, że 

roślina dobrze odżywiona krzemem w okresie su-
szy lepiej gospodaruje wodą – zmniejsza się tran-
spiracja o około 30%. Na stanowiskach ubogich 
w fosfor lub cynk – krzem kompensuje niedobór 
tych składników. Na glebach o kwaśnym odczy-
nie – krzem ogranicza niekorzystny wpływ me-
tali ciężkich na system korzeniowy. Chroni rów-
nież roślinę, przed atakiem chorób grzybowych 
i szkodników. Produkt Krzemian należy stosować 
w dawce 0,5–0,8 l/ha w fazie od 2 do 8 liścia 
kukurydzy. Korzystne działanie produktu na plon 
zostało potwierdzone badaniami w państwowych 
instytutach.
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NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA KUKURYDZA

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:  0,5–0,8 l/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

OPTI KUKURYDZA
NAWOŻENIE

• Dolistny nawóz do stosowania 
w uprawach kukurydzy i słonecznika

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

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

Sugerowana dawka:  2–4 kg/ha

CROPVIT ZN
NAWOŻENIE ROŚLIN

• Koncentrat o wysokiej zawartości 
cynku w postaci chelatu EDTA

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

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

Sugerowana dawka: 1–2 l/ha

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

Stworzony, aby uzyskiwać
najwyższe plony

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

 83,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 62,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 59,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 10,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 55,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 SUPERCENA 
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 MATERIAŁ SIEWNY

ARTEMIS
LUCERNA

HODOWLA: Barenbrug
REJESTRACJA: Francja, 2010 r.

Lucerna jest bardzo cenną rośliną pastewną pozwalającą uzyskać wysokie plony 
bardzo wartościowego materiału do zakiszania. Dzięki głębokiemu systemowi 
korzeniowemu potrafi czerpać wodę z głębokich warstw gleby, co predysponuje 
ją do siewu na stanowiskach okresowo przesychających i zwięzłych. Bakterie 
brodawkowe występujące w roślinie pozwalają całkowicie wyeliminować na-
wożenie azotowe, bo wiążą wolny azot z powietrza.

Norma wysiewu: 25 kg/ha.
Termin siewu: marzec–sierpień.
Głębokość siewu: maksymalnie 2 cm.

SPECIAL MIXTURE CHEMIROL
MIESZANK A TR AW PASTEWNYCH

HODOWLA: Barenbrug

Dzięki składowi powstała mieszanka trwała i wysoko plonująca, a jakość su-
rowca do produkcji sianokiszonki jest najwyższa. 

Skład mieszanki to:
• życice – plon i jakość (strawność, smakowitość, zawartość składników pokarmowych),
• tymotka – plon i wysoka zawartość cukru (smakowitość),
• kostrzewy – plon i odporność na suszę (szczególnie kostrzewa trzcinowa 

miękkolistna!),
• wiechlina – trwałość i odporność na wypasanie,
• koniczyna biała – wysoka zawartość białka i smakowitość.

Norma wysiewu – 40–45 kg/ha.
Termin siewu – marzec–wrzesień.

RGT SULTANA
SOJA

HODOWLA: RAGT 2n

REJESTRACJA: Francja

GRUPA WCZESNOŚCI: 000

RGT SULTANA to odmiana o wczesnym dojrzewaniu (000), charakteryzująca się 
bardzo wysokim potencjałem plonu w grupie wczesnej. Odmiana cechuje się 
połączeniem wysokiej zawartości białka i dobrych parametrów zaolejenia ziarna.
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MATERIAŁ SIEWNY KUKURYDZA

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

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

typ 
kolby

fix

typ
ziarna

pośrednie

liczba 
rzędów

14–16
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PARTNER+
ADIUWANT

• Poprawia przyczepność cieczy 
roboczej do powierzchni liści 

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

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

zapewnia wyższą skuteczność niż 
tradycyjne adiuwanty oparte o oleje 
mineralne

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

SOILON
ADIUWANT

• Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie 
wykonywania zabiegów opryskiwania

• Obniża napięcie powierzchniowe i kąt 
przylegania cieczy opryskowej 

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

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

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

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

STABLIX PH
ADIUWANT

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

• Zawiera niejonowy surfaktant, 
zwiększa przyczepność i pobranie 
przez rośliny

• Indykator pH (barwnik) ułatwia 
dawkowanie

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

CLEAN SPEED
ADIUWANT

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

• Nie działa agresywnie na farby, lakiery 
i aluminium

• Posiada właściwości antykorozyjne 
• Przystosowany także do czyszczenia 

innych maszyn rolniczych oraz 
budynków, cieplarni, szklarni

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

ASYSTENT+
ADIUWANT

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

• Ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji 
aktywnych do rośliny

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

roślin

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

 NIE ZAPOMNIJ O ADIUWANTACH

 11,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 17,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 7,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 13,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA

 6,00 zł *
* ORIENTACYJNY KOSZT NA 1 HA


