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Przygotowaliśmy dla Ciebie kolejną edycję katalogu produktów na sezon wiosenny 2020 r.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wierzymy, że nasze starania przynoszą Państwu wymierne 
korzyści w zakresie informacyjnym a także produkcyjnym. 

Chcieli byśmy służyć Państwu radą, a także wsparciem w zakresie rozwiązań dostępnych na rynku, a za-
razem najbardziej skutecznych. Publikacja tego wydania ma charakter nie tylko informacyjny, ale także dzieli-
my się na jej łamach naszym doświadczeniem. Rozwiązania proponowane Państwu w tym wydaniu stanową 
zbiór najlepszych i najskuteczniejszych, którymi możemy dysponować. Jak zawsze indywidualne zalecenia  
w zależności od specyfiki uprawy oraz gospodarstwa będziemy chętnie konsultować na Państwa gospodar-
stwie za pośrednictwem naszych doradców. 

Staramy się jak zawsze profesjonalnie oceniać i zalecać rozwiązania, tak żeby Państwa uprawy były 
skutecznie chronione. Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie i wierzymy w sukces naszych 
Klientów.

Tadeusz Simiński

SZANOWNI PAŃSTWO

WSTĘP
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Rzepak jest rośliną, która wymaga ochrony przez 
cały sezon. Nie wybacza zaniedbań popełnionych 
w kluczowych momentach. Już jesienią budu-

je potencjał plonotwórczy więc zadaniem rolnika jest 
stworzenie takich warunków, które pozwolą maksy-
malnie go wykorzystać. W tej sytuacji konieczne są sys-
tematyczne wizyty na polu i ocena plantacji pod kątem 
obsady, stanu systemu korzeniowego, pojawienia się 
presji agrofagów itd.

Z uwagi na panującą pogodę plantatorzy rzepaku od 
kilku tygodni coraz bardziej martwią się o swoje upra-
wy. O ile kondycja rzepaku jesienią była ogólnie dobra 
o tyle dzisiaj można zauważyć pogłębiające się objawy 
niedoboru podstawowych składników pokarmowych 
np. azotu czy fosforu. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że w większości przypadków azot mineralny 
z gleby został wyczerpany i jeśli pojawi tylko się możli-
wość należy bezzwłocznie (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami) zasilić rzepak nie zapominając o zbilan-
sowanym nawożeniu. Na szczęście firmy nawozowe 
wychodzą naprzeciw poszerzając asortyment. Pojawia 
się np. coraz więcej nawozów azotowych zawierają-
cych w swoim składzie siarkę tak potrzebną rzepakowi. 
Dobrym rozwiązaniem jest aplikacja siarki i magnezu 
z wyprzedzeniem kilka dni wcześniej niż azot np. w for-
mie kizerytu. Firmy proponują również inhibitory azo-
tu jako dodatek do RSM, które pomagają ograniczać 
straty tego pierwiastka i racjonalniej go wykorzystać 

WIOSENNA OCHRONA RZEPAKU 

szczególnie na stanowiskach przepuszczalnych. W na-
szym wypadku jest to inhibitor nitryfikacji Novatec 
One. Preparat ten charakteryzuje się wyjątkowo wyso-
ką skutecznością i długim działaniem na tle obecnych 
na rynku inhibitorów. 

Nie wolno również zapominać o dostarczeniu mikroele-
mentów potrzebnych do prawidłowego wzrostu rośliny 
i szybkich przemian azotu np. mangan, molibden czy 
przede wszystkim bor. Posiadamy na tą okazję spraw-
dzone nawozy takich producentów jak COMPO czy 
ADOB np. Nuribor. Produkty te dzięki przemyślanym 
składom i dobrej przyswajalności składników gwaran-
tują maksymalne efekty. Przy silnych niedoborach może 
wystąpić również potrzeba szybkiego uzupełnienia ma-
krosładników tj. fosforu bądź potasu w formie oprysku 
dolistnego, który jest bardziej efektywny. Warto sięgnąć 
w takiej sytuacji po nawozy firmy Tradecorp występują-
ce w różnych wariantach.

Dużo trudniejszym wyzwaniem w tym sezonie może 
się okazać ochrona insektycydowa. Wynika to z faktu, 
że sporo substancji aktywnych zostanie wycofana np. 
preparat Neptun 480 EC czy Proteus 110 OD, które po-
siadamy w ofercie. 

 Gwarancje wykonania skutecznego zabiegu jest lu-
stracja pola, kontrola żółtych naczyń i monitorowa-
nie nalotów szkodników, a tych niestety nie brakuje. 
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Jesienią udało się w większości przypadków ochronić 
plantację ale warunki pogodowe z całą pewnością nie 
ograniczyły populacji szkodników. Już w temperatu-
rze 6OC mogą pojawić się pierwsze naloty chowacza 
brukwiaczka a następnie chowacza czterozębnego, 
słodyszka rzepakowego, szczególnie groźnego w fazie 
zielonego pąka oraz chowacza podobnika i np. prysz-
czarka kapustnika. Każdy z tych szkodników zależnie 
od roku może ograniczyć znacząco plon i spowodo-
wać uszkodzenie przez które mogą atakować choroby 
grzybowe. Wczesną wiosną ze względu na umiarkowa-
ne temperatury dobry efekt w zwalczaniu szkodników 
dają preparaty z grupy pyretroidów np. Super Cyper 
500 EC; Deka 2,5 EC lub ich mieszaniny z preparatami 
fosforoorganicznymi. W późniejszych fazach ze wzglę-
du na wyższe temperatury i konieczność stosowania 
insektycydów z różnych grup chemicznych proponuje-
my sięgać po preparaty zawierające acetamipryd przy-
kładowo Carnadine 200 SL.

Po tak długiej i ciepłej jesieni i wysokiej presji chorób 
grzybowych, która jej towarzyszyła także ochronę 
fungicydową należy starannie zaplanować. Najgroź-
niejszymi chorobami w początkowym okresie są min. 
sucha zgnilizna kapustnych. Preparaty dobrać ade-
kwatnie do panujących warunków z uwzględnieniem 
rotacji substancji aktywnych aby zmaksymalizować 
ich skuteczność. Niektóre wiosenne zabiegi fungicy-
dowe zawierające triazole mają również charakter 

regulacyjny. Mają one za zadanie spowolnienie wzrostu 
pędu głównego i w efekcie wyrównanie dojrzewania 
łuszczyn na wszystkich pędach. Stosujemy je w fazie 
strzelania w pęd. Firma AgroAs posiada szeroką pale-
tę fungicydów zarejestrowanych w uprawie rzepaku. 
Obok znanych od lat rozwiązań takich jak Caryx 240 SL 
czy Toprex 375 SC do pierwszych zabiegów wiosennych 
polecamy również Magnello 350 EC (100 g difenoko-
nazol i 250 g tebukonazolu) w dawce 0,8 l/ha. W fa-
zie kwitnienia zalecamy stosowanie preparatu Praktis 
(250 g protiokonazolu) w dawce 0,7 l/ha oraz Royalty 
(500 g boskalidu) w dawce 0,5 l/ha. Zabiegi wykony-
wane w tym momencie mają za zadanie ograniczenie 
występowania min. zgnilizny twardzikowej, która sieje 
coraz większe spustoszenie. Przy okazji tych oprysków 
zalecane jest zwiększenie ilości cieczy roboczej w celu 
poprawienia pokrycia roślin i penetracji łanu.

Należy pamiętać, że rośliny osłabione przez niedobory 
i szkodniki zawszę będą mocniej infekowane przez cho-
roby grzybowe. Bardzo istotne jest aby cała technologia 
była zrównoważona i nie wolno rezygnować z żadnego 
elementu ochrony. Mam nadzieję że podjęte działania 
i poczynione inwestycje zostaną nagrodzone plonem na 
który wszyscy czekamy.

Maciej Skoczyliński
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PROPOZYCJA OCHRONY RZEPAKU

KOSA 250 EW
lub CARYX 240 SL + KOSA 250 EW

lub MAGNELLO 350 EC
lub PROPOLUSE 250 SE

PICTOR 400 SC

SUPER CYPER 500 SC
lub NEPTUN 480 EC lub SUPER CYPER 500 SC

CARNADINE 200 SL

CYKLOP 334 SL
GRAMINIS 05 EC

+ ASBOR 
lub NUTRIBOR 

+ DELFAN PLUS

NUTRICOMPLEX 18-18-18

+ PHYLGREEN ADARA

NUTRICOMPLEX 7-12- 40

lub NUTRIBOR 
+ ASBOR 

REGULATOR WZROSTU* FUNGICYDY* INSEKTYCYDY*

* stosować zgodnie z etykietą na produkcie

HERBICYDY*

KOSA 250 EW
lub CARYX 240 SL + KOSA 250 EW

lub MAGNELLO 350 EC
lub PROPOLUSE 250 SE

PICTOR 400 SC

SUPER CYPER 500 SC
lub NEPTUN 480 EC lub SUPER CYPER 500 SC

CARNADINE 200 SL

CYKLOP 334 SL
GRAMINIS 05 EC

+ ASBOR 
lub NUTRIBOR 

+ DELFAN PLUS

NUTRICOMPLEX 18-18-18

+ PHYLGREEN ADARA

NUTRICOMPLEX 7-12- 40

lub NUTRIBOR 
+ ASBOR 

REGULATOR WZROSTU* FUNGICYDY* INSEKTYCYDY*

* stosować zgodnie z etykietą na produkcie

HERBICYDY*



COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.
Adres Aleje Solidarności 46 · 61-696 Poznań  
Tel. + 48 61 628 65 31  Fax +48 61 628 65 30

Więcej informacji
www.compo-expert.pl

Nutrimix® fl uid
Skład:
 2,0 % Cu miedź* (27g Cu/l)
 3,0 % Mn mangan* (40g Mn/l)
 0,032 % Mo molibden (0,4g Mo/l)
 2,0 % Zn cynk* (27g Zn/l)
   *Chelat EDTA

Ciężar właściwy: 1,35kg/l

Nutrimix® complete
Skład:
 3,0% Cu miedź*
 4,0% Mn mangan*
 3,0% Zn cynk*
 0,04% Mo molibden
 3,0% Fe żelazo*
 3,0% MgO magnez
 13,0% S  siarka 
 3,5% N azot
   * chelat EDTA

Nutribor® fl uid
 
Skład:
 8,0% B bor (101g/l)
 0,1% Mn mangan* (1,3g/l)
 0,04% Mo molibden (0,5g/l)
 0,1% Zn cynk* (1,3g/l) 
   * chelat EDTA
  
Ciężar właściwy: 1,27kg/l

Zalecenia – Nutribor/Nutribor fl uid:

Uprawa Dawka 
jednorazowa 

kg/ha, l/ha

Maksymalna 
dawka roczna 

kg/ha, l/ha

Rzepak 3,0 6,0

Burak cukrowy 3,0 6,0

Ziemniak 0,5 2,0

Kukurydza 0,5 2,0

Słonecznik 1,0 4,0

Warzywa 
kapustne

1,0 4,0

Zalecenia – Nutrimix/Nutrimix complete/Nutrimix fl uid

Uprawa Dawka 
jednorazowa 

kg/ha, l/ha

Maksymalna 
dawka roczna 

kg/ha, l/ha

Pszenica ozima 1-1,5 3

Jęczmień ozimy 1-1,5 3

Jęczmień jary 1 2

Owies 1 2

Żyto 1 2

Pszenżyto 1-1,5 3

Kukurydza 0,5-1 1

Nutribor®

 Skład:              
 8% B bor
 1% Mn mangan*
 0,04% Mo molibden
 0,1% Zn cynk*
 5% MgO magnez
 9% S siarka
 6% N azot
   * chelat EDTA

Mikroskładnikowe 
nawozy dolistne dla rolnictwa

Nutrimix®

Skład:                                                             
 3,0% Cu miedź*
 4,0% Mn mangan*
 3,0% Zn cynk*
 0,04% Mo molibden
 15,0% S siarka
 8% N azot 
  * chelat EDTA

Zalecenia – Nutrimix/Nutrimix complete/Nutrimix fl uid

Nutrimix
Skład:                                                             
 3,0% Cu 
 4,0% Mn 
 3,0% Zn 
 0,04% Mo 
 15,0% S 
 8% N 
  * chelat EDTA

Nutrimix
Skład:
 3,0% Cu 
 4,0% Mn 
 3,0% Zn 
 0,04% Mo 
 3,0% Fe 
 3,0% MgO 
 13,0% S  
 3,5% N 

Nutrimix
Skład:
 2,0 % Cu 
 3,0 % Mn 
 0,032 % Mo 
 2,0 % Zn 
   *Chelat EDTA

Ciężar właściwy: 1,35kg/l
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AsBor 150 PŁYNNY
NAWOZY DOLISTNE

Nawóz AsBor jest wysokoskoncentrowanym nawozem 
dolistnym przeznaczonym do nawożenia upraw szcze-
gólnie wrażliwych na niedobór boru: rzepaku, buraków 
cukrowych i pastewnych, ziemniaków, kukurydzy, roślin 
strączkowych, lucerny, upraw sadowniczych i warzywni-
czych. 
Nawóz AsBor zalecany jest do kilkukrotnego oprysku ze 
względu na ograniczoną możliwość przemieszczania się 
boru w roślinie. Bor zawarty w nawozie reguluje aktyw-
ność auksyn, bierze udział w powstawaniu polis chary-
dów ściany komórkowej oraz w procesie wzrostu (po-
działy komórkowe, wzrost łagiewki pyłkowej).
Nawóz AsBor oferowany jest wyłącznie w formie płyn-
nej. Jest to stabilny roztwór o dużej efektywności sto-
sowania. Zaleca się również łączne stosowanie z innymi 
agrochemikaliami, doskonale sprawdza się w połączeniu 
z innymi mikroelementami.



delfan®    plus

• Udowodnione wzmocnienie 
roślin  na stres wynikający 
z przebiegu pogody (susza, 
przymrozki, gwałtowne zmiany 
temperatury, niska emisja 
światła) oraz na stres po 
zabiegach herbicydowych 

• Gwarantowana:
Wysoka koncentracja
24% wolnych aminokwasów 
typu - Lα

Partner dla Twoich fungicydów, regulatorów wzrostu, 
insektycydów i herbicydów

+0,45 t/ha
Średni wzrost plonu

Niezależne doświadczenia potwierdzają, że nawet przy 
wysokich plonach na kontroli Delfan plus osiagnął 

wzrost plonu! 
20 doświadczeń przez 6 lat w Europie i w Polsce

+0,6 t/ha
Wzrost plonu

3 l/ha Delfan Plus z fungicydami, Francja 2015
Pszenica (8.4 t/ha vs 9 t/ha)

Dolistny 

ODŻYWC
ZY 

Program

Więcej informacji?
Andrzej Zbroja (region Polska południowa)

tel 609 476 339
e-mail: azbroja@tradecorp.sapec.pt

tradecorp.com.pl
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Choroby można zwalczać w następujących terminach: 
 Jesienią – w fazie 4–8 liści rzepaku. Sucha zgnilizna 

kapustnych, czerń krzyżowych. Zalecana dawka: 0,75 
l/ha. Stosowanie środka jesienią poprawia również zi-
motrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korze-
niowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

 Wiosną – w początkowej fazie wzrostu pędu głów-
nego. Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skróce-
nie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza 
się zagrożenie wyleganiem.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ: 
tebukonazol – 250 g w 1 litrze środka.
OPIS DZIAŁANIA:
Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie psze-
nicy ozimej i rzepaku ozimego przed chorobami grzy-
bowymi. 
ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA

 mączniak prawdziwy, septoriozy na liściach, septorio-
za plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpie-
nia pierwszych objawów choroby; od początku strzelania  
w źdźbło do końca fazy kłoszenia. 

RZEPAK OZIMY
Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie we-
getacji.

KOSA 250 EW
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – FUNGICYDY
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TAZER 250 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – FUNGICYDY

Termin stosowania:
Wykonać 1–2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko 
jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca 
fazy kłoszenia (BBCH 31–59), w odstępach co 12–21 dni, 
zależnie od warunków i presji chorób.
RZEPAK OZIMY

 czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapust-
nych, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wy-
stąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do 
końca fazy kwitnienia (BBCH 61–69). W przypadku wy-
stąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić 
do późniejszych faz kwitnienia (BBCH 66–69). 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 
1
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
KUKURYDZA

 żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści
kukurydzy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania::
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wy-
stąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy  
9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarnia-
ków, gdy widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawiera-
ją około 60% suchej masy (BBCH 39–87).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21–42 dni
Zalecana ilość wody: 100–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l  
(22,81 %)

OPIS DZIAŁANIA:
TAZER 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem 
w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,  
o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania 
głównie zapobiegawczo, w zwalczaniu chorób grzybo-
wych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przezna-
czony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polo-
wych i ręcznych (pomidor pod osłonami).

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość 
liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub 
natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów 
chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 
1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 31–69). Wykonać 1–2 zabiegi w odstępach co 
14–28 dni, zależnie od warunków i presji chorób.
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmie-
nia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l 
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l  
OPIS DZIAŁANIA:
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emul-
sji wodnej, o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, 
przeznaczony do ochrony rzepaku ozimego, rzepaku ja-
rego, rzepiku ozimego, gorczycy sarepskiej, gorczycy bia-
łej i gorczycy czarnej przed chorobami grzybowymi, jak 
również do zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin 
w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg 
wiosną.
STOSOWANIE ŚRODKA:
RZEPAK OZIMY

 sucha zgnilizna kapustnych 
Termin stosowania:
a) stosowanie jesienią: środek stosować od stadium 4 do 
8 liści rzepaku (BBCH 14–18). Stosowanie środka jesienią 
poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudze-
nie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
b) stosowanie wiosną: środek stosować od fazy wydłużania 
pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do po-
czątku kwitnienia rzepaku (BBCH 31–59). Stosowanie środka 
wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie 
roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,8 l/ha 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 
2 (po jednym na jesień i wiosnę)
Odstęp między zabiegami: 90 dni
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
RZEPAK JARY, RZEPIK OZIMY 

 sucha zgnilizna kapustnych
Termin stosowania: środek stosować od fazy wydłuża-
nia pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) 
do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31–59).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,8 l/ha 
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
GORCZYCA SAREPSKA, GORCZYCA BIAŁA, 
GORCZYCA CZARNA 
  Sucha zgnilizna kapustnych 
Termin stosowania: środek stosować od fazy wydłuża-
nia pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) 
do początku kwitnienia gorczycy (BBCH 31–59).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,8 l/ha 
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

MAGNELLO 350 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN  
 – INSEKTYCYDY 

Środek przeznaczony do stosowania przez użyt-
kowników profesjonalnych
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikoty-
noidów – 200 g/kg (20 %)
OPIS DZIAŁANIA:
SEKIL 20 SP jest insektycydem w formie proszku roz-
puszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żo-
łądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników 
ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, 
wgłębnie i systemicznie.
ŚRODEK SEKIL 20 SP stosowany jest przy użyciu samo-
bieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowni-
czych oraz opryskiwaczy ręcznych.
STOSOWANIE ŚRODKA:
RZEPAK OZIMY

 słodyszek rzepakowy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,12 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,08–0,12 kg/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku 
intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu 
szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu 
do początku kwitnienia rzepaku.

 Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,12 kg/ha

Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: zabieg wykonać w początko-

wym okresie opadania płatków kwiatowych.
 Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny 
Maksymalna dawka dla jednorazowego za-

stosowania: 0,25 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego za-

stosowania: 0,20–0,25 kg/ha 
Termin stosowania: opryskiwać 

przed złożeniem jaj przez chrząsz-
cze, zgodnie z sygnalizacją od 

początku fazy wydłużania 
pędu do fazy gdy pąki 

kwiatowe są zamknięte 
w liściach (BBCH 30–50).

Zalecana ilość wody: 
200–400 l/ha.

SEKIL 20 SP
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN  
 – INSEKTYCYDY 
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Jesień 2019 była ciepła i sprzyjała rozwojowi cho-
rób w oziminach, które zostały wcześnie wysiane 
w pole. Generalnie plantacje są mocno rozkrzewio-

ne, nawet te, które były siane w mniejszej ilości nasion 
na hektar. Grzyby chorobotwórcze miały bardzo sprzy-
jające warunki do rozwoju. Na wielu plantacjach po-
jawiły się choroby nalistne, np. mączniak prawdziwy, 
który stanowił problem już od samego startu zboża. 
Występowanie mączniaka na roślinach we wczesnych 
fazach trzeba kontrolować, ale zwalczanie w tej fazie 
podejmować należy wówczas, gdy obserwuje się około 
50% roślin z pierwszymi objawami choroby. Zarodniki 
grzyba powodującego tę chorobę nie potrzebują wody 
aby skiełkować. Stary dobry preparat Falcon 460 EC to 
fungicyd o szerokim spektrum działania, który doskona-
le zwalcza mączniaka prawdziwego. Ważnym czynni-
kiem jest odporność danej odmiany na porażenie przez 
grzyby chorobotwórcze, na odmianach odpornych lub 
tolerancyjnych grzyby powodujące choroby występu-
ją w słabszym nasileniu i można je łatwiej ograniczać. 
Straty powodowane na takich odmianach są niższe 
w porównaniu do tych, które obserwuje się w uprawie 
odmian wrażliwych. Od samego początku należy więc 
stawiać na dobrą i sprawdzoną odmianę oraz na jakość 
materiału siewnego. Najlepsze ku temu predyspozycje 
daje zakup kwalifikowanego materiału siewnego wy-
produkowanego przez autoryzowanego producenta 
materiału siewnego. Ochrona herbicydowa również po-
winna zostać wykonana jesienią co pozwala na spokoj-
niejsze oczekiwanie na wiosenny start. Wszelkie korekty 
ewentualnego zachwaszczenia łanu mogą być w takim 

przypadku wykonywane w późniejszym czasie. Nie 
mamy więc presji związanej z koniecznością szyb-

kiego wiosennego zwalczania szybko rosnących 

OCHRONA PSZENICY
– doświadczenie doradców AGROAS

chwastów konkurujących z łanem zboża. Zabiegi te mo-
żemy wykonać opierając się o tribenuron metylu czyli 
preparat Nuance 75WG dawka 0,02 kg/ha koniecznie 
w połączeniu z adiuwantem, inaczej działanie środka 
będzie mocno ograniczone. Dodatkiem zwalczającym 
przytulie może być preparat Hudson 200EC dawka 0,7 
l/ha. Chwasty jednoliścienne zwalczamy preparatem 
Hermes 069EW dawka 1 l/ha, który również należy za-
stosować z adiuwantem.

Podsumowując minioną jesień plantacje zbóż są do-
brze i mocno rozkrzewione należy więc wiosną zadbać 
o szybki wjazd z preparatami fungicydowymi ogranicza-
jącymi rozwój chorób podstawy źdźbła. 

Celem wykonywanego zabiegu T1 jest ochrona 3 liścia, 
który jest pierwszym ważnym liściem w roślinie. Uzysku-
jemy również efekt zapobiegania powstawaniu mecha-
nizmów epidemii. Zabieg T1 możemy wykonać prepara-
tami Mondatak 450EC – prochloraz 450 g/l, Fossa 633 
EC- prochloraz 300g/l +fenpropidyna ( morfolina) 333 
g/l. Dodatek morfoliny w drugim przypadku pozwoli 
nam na dodatkowe powstrzymanie mączniaka praw-
dziwego. Do walki z mączniakiem możemy również wy-
korzystać preparat Vima-Proquinazid w dawce 0,15 do 
0,25 l/ha. Ciekawym rozwiązaniem na T1 jest również 
preparat Kroton 460EC protiokonazol 160 g/l i spiroksa-
mina 300g/l w dawce od 0,75 l/h do 1 l/ha również do 
zastosowania na początku wegetacji ale przy wyższych 
temperaturach w związku z triazolem który ma w swoim 
składzie. Do zwalczania mączniaka prawdziwego może-
my również zastosować metrafenon Flexity 300SC daw-
ka 0,5 l/ha zastosowanie zapobiegawcze i interwencyj-
ne. Środek proponowany jest w paku RevyFlex z nowym 
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preparatem RevycareR (mefentriflukonazol 100 g/l i pi-
raklostrobina 100 g/l) dawka 1.5 l/ha. Jest to pierwszy 
triazol z grupą izopropanolowa. Mieszanina ta działa już 
od 5oC i daje ochronę na około 50dni od zastosowania 
preparatu. Nowe substancje aktywne dają większe moż-
liwości przy zwalczaniu chorób przy zabiegu T1. 

Na T2 Intizam 497SC dawka 0,5 l/ha i Tazer 250SC 
dawka 0,5 l/ha czyli epoksykonazol, tiofanat metylowy 
i azoksystrobina dajacy  ochronę zapobiegawczą i inter-
wencyjną, 

T3 to preparat Kosa 250 EW zawierający tebukonanazol 
dawka 0,5l/ha o dobrym działaniu na fuzariozę.

Nie można również zapomnieć o szkodnikach, jeśli chodzi 
o zboza mamy do czynienia ze skrzypionkami i mszycą. 
Interwencyjne stosowanie pyrytroidu np. SuperCyper 
500EC pozwala na wyeliminowanie muchy skrzypionki. 
Zabieg taki w dobry sposób zabezpiecza łan zboża przed 
żerowaniem larw ponieważ jest ich znacznie mniej. Jeżeli 
gradacja szkodnika jest duża stosujemy preparat Hunter 
400EC. Jedna larwa skrzypionki może zniszczyć do 
3,5 cm2 powierzchni liścia. Kilka larw na liściu jest 
w stanie zeskrobać z niego cały miękisz. Liść zostaje 
w ten sposób pozbawiony powierzchni asymilacyj-
nej. W ostatnich latach pokazuje się też coraz czę-
ściej łokaś garbatek jednak zwalczanie tego szkod-
nika jest praktycznie niemożliwe ponieważ żeruje 
on w korzeniach roślin i nie ma w Polsce preparatu 
zarejestrowanego do jego zwalczania. Łokaś garbatek 
najczęściej żeruje na polach znajdujących się w pobliżu 
pastwisk, ściernisk oraz na stanowiskach bardzo mocno 
zachwaszczonych. Aby ograniczyć populację łokasia 
garbatka należy regularnie niszczyć chwasty jednoli-
ścienne w zbożach. Dobrym rozwiązaniem jest też upra-
wa ścierniska od razu po żniwach, dzięki czemu szkodniki 
tracą sprzyjające warunki do żerowania. 

Regulację łanu opieramy głownie na chlorku chlormekwa-
tu czyli Antywylegacz płynny 675SL dawka 1l/ha w mie-
szaninie z preparatem Stiff 250EC w dawce 0,3 l/ha. 
Jeżeli mamy do czynienia z łanem mocno zasilonym azo-
tem ostatnia deska ratunku jest preparat Etephon 480EC. 
Etefon jest jedyną substancją stosowaną w uprawie zbóż, 
którą możemy ograniczyć działanie auksyn, czyli doko-
nać dodatkowej korekty architektury łanu. Widocznym 

efektem zabiegu etefonem jest lekkie zdrewnienie tkanek 
i w ten sposób usztywnienie oraz mechaniczne wzmoc-
nienie źdźbeł; rośliny zwiększają grubość ścian komórko-
wych oraz zatrzymują wydłużanie się międzywęźli. 

W przypadku dodatkowego nawożenia dolistnego pro-
ponujemy produkt ADOB Mikro Zboże który zawiera 
sprecyzowane zawartości makro i mikroelementów. 
Preparat uzupełnia nawożenie doglebowe w azot, potas 
i siarkę. Wysoka zawartość w pełni schelatowanych mi-
kroskładników (Cu, Fe, Mn, Zn) zapewnia odpowiednie 
wykorzystanie azotu mineralnego, a dzięki temu uzyska-
nie wysokich plonów zbóż. Zalecana dawka to 2 kg/ha, 
należy ja wykonać wiosna podczas początku krzewienia 
zboża.

Otrzymanie wysokich plonów wiąże się z wieloma czyn-
nikami niezależnymi od plantatora, na zastosowanie 
konkretnych preparatów i dawek mamy jednak wpływ 
i w ten sposób możemy zapewnić wysoki plon i zadowo-
lenie z otrzymanych zbiorów. 

Marcin Fidos
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OCHRONA FUNGICYDOWA PSZENICY OZIMEJ

FOSSA 0,6 l/ha+ PRAKTIS 0,4 l/ha 
lub MONDATAK 450 EC 1 l/ha

 + VIMA PROQUINAZID 0,15 l/ha + KOSA 250 EW 0,5 l/ha
lub INTIZAM 497 S.C. 0,6l/ha 

+ TAZER 250 S.C. 0,5 l/ha

SOLIGOR 425 EC 1l/ha 

KOSA 250 EW 1 l/ha

STIFF 250 EC 0,4 l/ha
lub STIFF 250 EC 0,3 l/ha + CCC 1 l/ha

STIFF 250 EW 0,2 l/ha

lub BIROMIL 75 WG 0,7 kg/ha + TERN 750 EC 0,6 l/ha
KROTON 0,75 l/ha + FLEXITY 300 SC 0,25 l/ha

 + KOSA 250 EW 0,5 l/haFOSSA 0,6 l/ha+ PRAKTIS 0,4 l/ha 

OPERA MAX 147 SE 1,5 l/ha
lub VARIANO XPRO 190 EC 1,25-1,5 l/ha 

lub PRAKTIS 0,6 l/ha + TAZER 250 SC 0,5 l/ha

DELARO 325 S.C. 1l/ha
lub PRAKTIS 0,4 l/ha + KOSA 250 ECCW 0,5 l/ha

lub MONDATAK 450 EC 1 l/ha
 + VIMA PROQUINAZID 0,15 l/ha + KOSA 250 EW 0,5 l/ha

FOSSA 0,6 l/ha+ PRAKTIS 0,4 l/ha 

OCHRONA STANDARD REGULACJA OCHRONA EXTRA

FOSSA 0,6 l/ha+ PRAKTIS 0,4 l/ha 
lub MONDATAK 450 EC 1 l/ha

 + VIMA PROQUINAZID 0,15 l/ha + KOSA 250 EW 0,5 l/ha
lub INTIZAM 497 S.C. 0,6l/ha 

+ TAZER 250 S.C. 0,5 l/ha

SOLIGOR 425 EC 1l/ha 

KOSA 250 EW 1 l/ha

STIFF 250 EC 0,4 l/ha
lub STIFF 250 EC 0,3 l/ha + CCC 1 l/ha

STIFF 250 EW 0,2 l/ha

lub BIROMIL 75 WG 0,7 kg/ha + TERN 750 EC 0,6 l/ha
KROTON 0,75 l/ha + FLEXITY 300 SC 0,25 l/ha

 + KOSA 250 EW 0,5 l/haFOSSA 0,6 l/ha+ PRAKTIS 0,4 l/ha 

OPERA MAX 147 SE 1,5 l/ha
lub VARIANO XPRO 190 EC 1,25-1,5 l/ha 

lub PRAKTIS 0,6 l/ha + TAZER 250 SC 0,5 l/ha

DELARO 325 S.C. 1l/ha
lub PRAKTIS 0,4 l/ha + KOSA 250 ECCW 0,5 l/ha

lub MONDATAK 450 EC 1 l/ha
 + VIMA PROQUINAZID 0,15 l/ha + KOSA 250 EW 0,5 l/ha

FOSSA 0,6 l/ha+ PRAKTIS 0,4 l/ha 

OCHRONA STANDARD REGULACJA OCHRONA EXTRA

NUTRICOMPLEX 13-40-13 3kg/ha
DELFAN PLUS 2L/HA + TWINTECH 2l/ha 

NUTRIMIX COMPLETE 0,6kg/ha

NUTRICOMPLEX 18-18-18 3kg/ha
TWINTECH 1l/ha

NUTRICOMPLEX 7-12-40 3kg/ha
DELFAN 2l/ha

PROGRAM EXTRA
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NAWOŻENIE DOLISTNE PSZENICY OZIMEJ

NUTRICOMPLEX 13-40-13 3kg/ha
DELFAN PLUS 2L/HA + TWINTECH 2l/ha 

NUTRIMIX COMPLETE 0,6kg/ha

NUTRICOMPLEX 18-18-18 3kg/ha
TWINTECH 1l/ha

NUTRICOMPLEX 7-12-40 3kg/ha
DELFAN 2l/ha

PROGRAM EXTRA
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OCHRONA JĘCZMIENIA JAREGO

ZWALCZANIE CHWASTÓW W PSZENICY OZIMEJ WIOSNĄ
OCHRONA ZBÓŻ

NUTRIMIX COMPLETE 0,6kg/ha

NUTRICOMPLEX 13-40-13 3kg/ha
DELFAN PLUS 2L/HA + TWINTECH 2l/ha 

TWINTECH 1l/ha
NUTRICOMPLEX 18-18-18 3kg/ha NUTRICOMPLEX 7-12-40 3kg/ha

DELFAN 2l/ha

PROGRAM EXTRA

BAZOKA 750 WG 20g/ha

BAZOKA 750 WG 20g/ha + FLUXYR 200 EC 0,7l/ha
BAZOKA 750 WG 20g/ha + AMBASADOR 75 WG 20g/ha

FOXTROT 069 EW 1l/ha

chwasty dwuliścienne 

chwasty jednoliścienne 



Nawóz krystaliczny NPK 
z mikroelementami 
rozpuszczalny w wodzie

w pełni rozpuszczalne w wodzie

w każdej fazie rozwojowej

wzbogacone o wysokiej jakości Tradecorp mikroelementy

bezpieczne w użyciu w fertygacji i aplikacjach dolistnych

wolne od chloru, sodu i węglanów

kwaśny odczyn i niskie EC roztworów

łatwe do rozpoznania- każda formulacja w innym kolorze

nie zbrylające się, łatwe w przechowywaniu i transporcie

www.tradecorp.com.pl

NUTRIMIX COMPLETE 0,6kg/ha

NUTRICOMPLEX 13-40-13 3kg/ha
DELFAN PLUS 2L/HA + TWINTECH 2l/ha 

TWINTECH 1l/ha
NUTRICOMPLEX 18-18-18 3kg/ha NUTRICOMPLEX 7-12-40 3kg/ha

DELFAN 2l/ha

PROGRAM EXTRA



 9 Wyższa odporność na stres: 
susza,zimno.

 9 Lepiej rozwinięty liść flagowy 
oraz lepsze zazielenienie łanu

 9 Idealne połączenie: algi + 
schelatowane mikroelementy

Skontaktuj sie z nami:
Andrzej Zbroja (region Polska południowa) / tel 609 476 339

Dariusz Zmysłowski (region Polska centralna i wschodnia) / tel 723 586 088
Piotr Kotowski (region Polska północno- zachodnia) / tel 666 396 816

www.tradecorp.com.pl

phylgreen adara plus
Optymalny wzrost i rozwoj



Zapomnij o niedoborach cynku i manganu

twintech Zn+Mn

3l/ha Twintech ZnMn w zabiegu z herbicydem w trakcie krzewienia lub z fungicydem w fazie liścia flagowego zwiększył plon i MTZ
Pszenica ozima odm. Artist. Radostowo, Polska, 2017
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+ 10,7 %
+ 1010 Kg/ha

+ 7,9 %
+ 750 kg/ha
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Kontrola Twintech Zn-Mn 
z herbicydem

Twintech Zn-Mn  
z zabiegiem T2

 ü Skuteczne zapobieganie i korygowanie niedoborów manganu i cynku
 ü Szybkie pobieranie przez liście
 ü Szybkie przemieszczanie w roślinie
 ü Lepsza odporność na wyleganie

CZYNNIKI RYZYKA MANGAN CYNK

GLEBA

pH < 5 i > 6,5 
Gleby lekkie
Gleby wapienne
Nadmiernie napowietrzone, torfofwe gleby
Gleby ze słabym kompleksem sorpcyjnym
Uprawa bezorkowa
Nadmierne nawożenie obornikiem
Nadmierne stosowanie glifosatów

pH < 5 i > 7
Piaszczyste, kwaśne gleby
Gleby wapienne
Mała zawartość materii organicznej
Gleby zbita
Gleby zimne 
Nadmierne nawożenie P i N 
Nadmierne wapnowanie kwaśnych gleb

KLIMAT
Ulewne deszcze
Zimno i chłodno   
Po długim okresie mrozów

Ulewne deszcze
Wymycie
Chłodna i wilgotna pogoda

1 do 2 t/ha

Nie
dobory

0.5 or 
1.5 t/ha

Nie
dobory
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AMBASADOR 75 WG
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – FUNGICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
amidosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfo-
nylomocznika) – 750 g/kg (75 %)

OPIS DZIAŁANIA:
AMBASADOR 75 WG to środek chwastobójczy w formie 
granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przysto-
sowany do odmierzania ilościowego. Stosowany nalist-
nie i przeznaczony jest do powschodowego zwalczania 
chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy ozimej.
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu ukła-
dowym. Pobierany jest przez liście chwastów i prze-
mieszczany w roślinach, powodując ich wstrzymanie 
wzrostu oraz rozwoju. Efekt chwastobójczy uzyskuje 
się w ciągu 14–18 dni. 
Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdu-
jące się w fazie 2–3 liści.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe po zastosowaniu środka Ambasador 
75 WG: przytulia czepna, maruna bezwonna, mak polny, 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, 
rdest powojowy, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, 
gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne po zastosowaniu środka Ambasa-
dor 75 WG: fiołek polny, chwasty wieloletnie, chwasty 
jednoliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA:
PSZENICA OZIMA:
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

20–40 g/ha
Termin stosowania: stosować wiosną po rozpoczę-

ciu wegetacji od początku fazy krzewienia zbóż do 
fazy 2 kolanka (BBCH 21–32).

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
W pszenicy ozimej do zwalczania uciążliwych chwastów: 
rdestu powojowego, maruny bezwonnej oraz rumianu 
polnego znajdujących się w zaawansowanych fazach roz-
woju stosować wyższą dawkę środka Ambasador 75 WG. 
Ambasador 75 WG można stosować wczesną wiosną, 
gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C. Dawkę 
środka dostosować do występującego zachwaszczenia 
oraz fazy rozwojowej chwastów. Wyższe dawki środka 
Ambasador 75 WG zalecane są wówczas, gdy środek 
stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie tempe-
ratury powietrza).

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji i dlatego 
nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plan-
tacji, po wykonaniu orki można uprawiać: kukurydzę, 
pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki. Nie powinno się 
uprawiać lucerny i koniczyny.
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
tiofanat metylowy (substancja z grupy benzimidazoli) 
– 310 g/l (26,27%), epoksykonazol (substancja z grupy 
triazoli) – 187 g/l (15,85%)

OPIS DZIAŁANIA:
INTIZAM 497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie 
koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcień-
czania wodą o działaniu układowym do stosowania za-
pobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy 
ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego i buraka 
cukrowego przed chorobami grzybowymi.

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, sep-
torioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna pla-
mistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpie-
nia pierwszych objawów chorób od początku fazy strze-
lania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

INTIZAM 497 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – FUNGICYDY 

PSZENŻYTO OZIME
 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, sep-

torioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna pla-
mistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpie-
nia pierwszych objawów chorób od początku fazy strze-
lania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

JĘCZMIEŃ JARY
 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienna, pla-

mistość siatkowa jęczmienia,
rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpie-
nia pierwszych objawów chorób od początku fazy strze-
lania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
BURAK CUKROWY

 chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna pla-
mistość liści, rdza buraka
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,5– 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpie-
nia pierwszych objawów chorób.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste



Revysol® 
Zawiera

Tworzymy REVYLUCJĘ!
 n Zyskaj pewność inwestycji – Revysol®  
wiąże się średnio 100-krotnie mocniej z patogenem

 n Bądź niezależny od pogody – działa już od 5oC

 n Lepiej zarządzaj czasem – Revysol® skutecznie 
chroni przed septoriozą nawet do 50 dni

Rozwiązanie fungicydowe na pierwszy zabieg

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

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków  
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
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Kwiecień – rozkład temperatur w trakcie doby na przykładzie 15.04,  
średnia z lat 2017–2019

Źródło: Pessl Instruments, średnia 2017–2019 ze stacji pogodowych  
i-methos: Proboszczewice (woj. mazowieckie), Jarosławiec (wielkopolskie),  
Księży Las (śląskie), Zalesie (lubelskie), Sułowo (warmińsko-mazurskie).
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Ocena 20-60 dni po ostatnim zabiegu.
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 Rozwiązanie fungicydowe 
na pierwszy zabieg
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DELARO 325 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – 
FUNGICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 175 g/l (15,68%), 
 trifloksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 150 g/l 
(13,44%).

OPIS DZIAŁANIA
DELARO 325 SC jest fungicydem w formie koncentratu 
w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, 
o działaniu układowym, translaminarnym i powierzch-
niowym do stosowania zapobiegawczego, interwen-
cyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, 
pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia ozi-
mego i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA
PSZENICA OZIMA

 łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel pod-
stawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunat-
na plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza 
paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: 
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawie-
nia się pierwszych objawów chorób:

 choroby liści i podstawy źdźbła – od fazy drugiego ko-
lanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32–55),

 choroby kłosa – od fazy pełni kłoszenia do końca fazy 
kwitnienia (BBCH 55–69).
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
PSZENŻYTO OZIME

 łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel pod-
stawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunat-
na plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septoriozy 
liści.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów chorób:

 choroby liści i podstawy źdźbła – od fazy drugiego ko-
lanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32–55),

 choroby kłosa – od fazy pełni kłoszenia do końca fazy 
kwitnienia (BBCH 55–69).
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
JĘCZMIEŃ OZIMY

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów chorób – od fazy drugiego ko-
lanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32–55).
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
PSZENICA JARA

 łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel pod-
stawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunat-
na plamistość liści, rdza brunatna pszenicy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów chorób:

 choroby liści i podstawy źdźbła – od fazy drugiego ko-
lanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32–55),

 choroby kłosa – od fazy pełni kłoszenia do końca fazy 
kwitnienia (BBCH 55–69).
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
JĘCZMIEŃ JARY

 łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podsta-
wy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość 
siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza 
zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów chorób – od fazy drugiego ko-
lanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32–55).
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
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NUANCE 75 WG
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – HERBICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sul-
fonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

OPIS DZIAŁANIA:
NUANCE 75 WG jest środkiem chwastobójczym w for-
mie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przy-
stosowanym do odmierzania objętościowego, stosowa-
nym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów 
dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
NUANCE 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu 
systemicznym. Pobierany jest przez liście i szybko prze-
mieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stoż-
kach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. 
Pierwsze efekty działania środka widoczne są po 14 dniach 
od wykonania zabiegu. Środek w zalecanych dawkach jest 
selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy 
strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszyst-
kich typach gleb, na których uprawia się zboża.

CHWASTY WRAŻLIWE:
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna 
bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik po-
spolity, tobołki polne, niezapominajka polna

CHWASTY ŚREDNIOWRAŻLIWE:
fiołek polny, ostrożeń polny
CHWASTY ODPORNE: chwasty jednoliścienne

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY
Środek stosować:

 wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy końca krzewie-
nia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 29–30).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
20 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
20 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek 
wspomagający)
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste



Dostrzeż nową jakość wczesnowiosennej ochrony!

 � Zestaw fungicydowy zawierający 3 różne substancje czynne

 � Szybko i skutecznie zwalcza i zapobiega najważniejszym chorobom  
początku sezonu, w tym fuzariozie, łamliwości podstawy źdźbła,  
mączniakowi oraz septoriozie

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

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

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków  
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

NOWOŚĆ

Zestaw fungicydowy do ochrony pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przed szerokim  
spektrum chorób grzybowych.Zawiera 3 substancje czynne z różnych grup chemicznych:

  protiokonazol 160 g/l   spiroksamina 300,0 g/l   metrafenon 300 g/l   

Kroton® ukierunkowany jest na szybkie i efektywne zwalczenie fuzarioz, łamliwości podstawy 
źdźbła i jego fuzaryjnej zgorzeli, a także mączniaka prawdziwego. Dodatkowo przyczynia się do 
zatrzymania rozwoju infekcji septorioz i rdzy. Flexity® 300 SC działa szczególnie silnie przeciwko 
mączniakowi i łamliwości podstawy źdźbła.

Pełne spektrum zwalczanych patogenów

Plon

Zalecenia stosowania

Zastosowany fungicyd musi zwalczać szerokie spektrum chorób.  
Główny cel to choroby podstawy źdźbła i utrzymanie zdrowych liści.

Pągów, Pamiątkowo, Sośnicowice 2018. Pszenica ozima, n=3.
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Pełne spektrum zwalczanych patogenów

Plon

Zalecenia stosowania

Zastosowany fungicyd musi zwalczać szerokie spektrum chorób.  
Główny cel to choroby podstawy źdźbła i utrzymanie zdrowych liści.

Pągów, Pamiątkowo, Sośnicowice 2018. Pszenica ozima, n=3.

Pierwszy zabieg

  łamliwość  
podstawy źdźbła

mączniak  
prawdziwy

plamistość  
siatkowa

brunatna  
plamistość liści

 
rynchosporioza

  rdza  
brunatna

  fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła

  septorioza  
liści

kontrola

Terminy zabiegów: BBCH 29-31
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
fenoksaprop-p-etylu (substancja z grupy pochodnych 
arylofenoksykwasów karboksylowych) – 69 g/l 

OPIS DZIAŁANIA:
HERMES 069 EW jest herbicydem, w postaci emulsji (olej 
w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowa-
nym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania wybra-
nych rocznych chwastów jednoliściennych w jęczmieniu 
jarym i pszenicy ozimej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC 
substancja czynna fenoksaprop-p-etylu zaliczana jest 
do grupy A. 

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Hermes 069 EW jest środkiem selektywnym o działa-
niu układowym, pobieranym przez liście, a następnie 
przemieszczanym do miejsc oddziaływania, tj. do stoż-
ków wzrostu pędów i korzeni. W roślinie hamuje dzia-
łanie enzymu karbosylazy acetylokoenzymu A (ACCazy) 
biorącego udział w procesie biosyntezy kwasów tłusz-
czowych. Objawy działania środka w zależności od wa-
runków atmosferycznych widoczne są po upływie 2–4 
tygodni od jego zastosowania. Pierwszych objawem jest 
zahamowanie wzrostu, następnie pojawiają się zmiany 
zabarwienia często antocyjanowe lub chloroza i czer-
wienie liści, szczególnie na młodych liściach znajdujących 
się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Za-
sychanie i zamieranie roślin następuje od wierzchołków 
wzrostu. Hermes 069 EW niszczy najskuteczniej chwa-
sty jednoliścienne od fazy liścieni do fazy krzewienia nie-
zależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

CHWASTY WRAŻLIWE: 
Miotła zbożowa, owies głuchy

STOSOWANIE ŚRODKA:
JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA OZIMA 
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy widocznego 2 rozkrzewienia do 
fazy trzeciego kolanka (BBCH 22–33). 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha. 
Liczba zabiegów: 1. 
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

HERMES 069 EW
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – HERBICYDY
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FLUXYR 200 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – HERBICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydy-
nokarboksylowego) w formie estru 1-metyloheptylowe-
go – 200g/l (20,29%)

OPIS DZIAŁANIA:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do spo-
rządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, prze-
znaczony do powschodowego zwalczania chwastów 
dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym 
i jęczmieniu jarym. Środek pobierany jest przez liście 
chwastów.

CHWASTY WRAŻLIWE:
tasznik pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospo-
lita, tobołki polne, iglica pospolita, przetaczniki, przytulia 
czepna

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,5–1,0 l/ha
Termin stosowania: opryskiwać wiosną, po ruszeniu we-
getacji do początku fazy liścia
flagowego zbóż (BBCH 37).
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha

JĘCZMIEŃ JARY
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,5–1,0 l/ha
Termin stosowania: opryskiwać od fazy 3–4 liści zbóż do 
początku fazy liścia flagowego(BBCH 37).
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
proquinazid (fungicyd z grupy chinazolin) – 200 g/l 

OPIS DZIAŁANIA:
VIMA-PROQUINAZID jest środkiem grzybobójczym w po-
staci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kon-
taktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwen-
cyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, 
pszenżyta ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego.
Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin. Mię-
dzy innymi zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwe-
go zbóż i traw poprzez zahamowanie kiełkowania za-
rodników grzyba. Środek indukuje naturalną odporność 
roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA:
PSZENICA OZIMA 

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, sep-
torioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,15–0,25 l/ha
Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 27) do 
końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobser-
wowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

VIMA-PROQUINAZID

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
PSZENŻYTO OZIME

 septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość 
liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,15–0,25 l/ha
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni
Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 25) do 
pełni kwitnienia (BBCH 65). 
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobser-
wowaniu pierwszych objawów.

PSZENICA JARA
 mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, bru-

natna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,15–0,25 l/ha
Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 27) do 
końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobser-
wowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

JĘCZMIEŃ JARY
 mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, 

rdza jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,15–0,25 l/ha
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STIFF 250 EC
REGULATORY WZROSTU

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania:
środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło 
(początek wzrostu źdźbła) do fazy liścia flagowego (liść 
flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30–39).

JĘCZMIEŃ OZIMY
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,6 l/ha.
TERMIN STOSOWANIA:
środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego 
do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwi-
nięty) (BBCH 37–39).

PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania:
środek stosować od fazy 1 kolanka do fazy 2 kolanka 
(BBCH 31–32).

JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania:
środek stosować od początku fazy 1 kolanka do fazy 2 
kolanka (BBCH 31–32).
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) –  
250 g/l (22,73%).

OPIS DZIAŁANIA:
STIFF 250 EC jest to środek z grupy regulatorów wzro-
stu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji 
wodnej. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu 
pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego  
i jęczmienia jarego uprawianych w technologiach inten-
sywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. 
Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, 
a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych 
zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. 
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 333 g/l (31,7%)
prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 300 g/l (28,6%)

OPIS DZIAŁANIA:
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji 
wodnej o działaniu powierzchniowym, wgłębnym i ukła-
dowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyj-
nego w ochronie przed chorobami grzybowymi. 

STOSOWANIE ŚRODKA:
PSZENICA OZIMA 

 septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,5 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo 
lub po natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych ob-
jawów chorób, pierwszy zabieg wykonać od początku 
fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwinięte-
go liścia flagowego (BBCH 30–39), drugi zabieg wyko-
nać od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do fazy 

FOSSA 633 EC

zakończenia kłoszenia (BBCH 40–59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZE-
GÓLNE WARUNKI STOSOWANIA:
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru 
rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima – 45 dni.
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FOSSA 633 EC to fungicyd  zbożowy w  formie  koncentratu do ochrony przed chorobami grzy-
bowymi w pszenicy ozimej. Unikalne połączenie dwóch substancji czynnych to idealne rozwiązanie 
do stosowania w zabiegach T1.

Dobre działanie w niskich temperaturach.

Działanie zapobiegawcze i interwencyjne. 

Elastyczność stosowania – produkt można aplikować w wielu stadiach rozwojowych zbóż 
(od strzelania w źdźbło aż do zakończenia kłoszenia).

Unikalne połączenie substancji czynnych z różnych grup chemicznych.

Doskonale sprawdzi się solo oraz w mieszaninach.

Zawartość substancji czynnych: prochloraz 300 g/l + fenpropidyna 333 g/l        Formulacja: EC

CHOROBY LIŚCI:
Mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septorioza paskowa liści pszenicy

ZALECENIE STOSOWANIA – ZABIEG T1 (DAWKOWANIE):
FOSSA 633 EC solo 1,5 l
FOSSA 633 EC 1,0 l + Toledo Extra 430 EC 0,3 l
FOSSA 633 EC 1,2 l + Topsin M 500 SC 0,7 l

mączniak 
prawdziwy

septorioza
liści

Fungicyd o działaniu powierzchniowym, wgłębnym i ukła-
dowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego  
w ochronie przed chorobami grzybowymi w pszenicy ozimej.

opakowania: 1 l, 5 l 
Produkt dostępny w wybranych punktach

dystrybucyjnych, na terenie całej Polski.

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

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



www.ciechagro.pl

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

• Wygodny w stosowaniu.

•  Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów 
jak przytulia czepna, mak polny i wiele innych.

• Poszerzone spektrum zwalczania chwastów w mieszaninie 
ze środkiem Chwastox Turbo® 340 SL.

SKUTECZNY W USUWANIU CHWASTÓW

pmp_Ciech_Agro_Bardowski_Ambasador_A4_v002.indd   1 24.02.2017   14:43
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Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, do zakiełkowania 
potrzebuje temperatury powyżej 8˚C, a w kolejnych 
etapach wegetacji powyżej 16˚C. W temperaturze 

około 22˚C następuje największy przyrost kukurydzy. 
W związku z tym idealne warunki dla rozwoju rośliny za-
pewnia klimat podzwrotnikowy, dobrze adaptuje się rów-
nież w klimacie umiarkowanym. 

Dzięki bogatemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu 
kukurydza ma niższe wymagania wodne w porównaniu 
z innymi zbożami. Dobrze radzi sobie w czasie niedobo-
ru wilgoci. Optymalne warunki wilgotnościowe stwarza 
klimat o rocznych opadach w wysokości około 450–600 
mm oraz korzystnym ich rozkładzie w czasie wegetacji.
Wymagania glebowe dla kukurydzy nie są wysokie, może 
być uprawiana na różnych glebach, niemniej preferuje 
gleby głębokie, ciepłe o dużej pojemności wodnej takie jak 
czarnoziemy, czarne zimie oraz lessy. 

Odmiany kukurydzy różnią się wczesnością dojrzewania. 
Przyjęto system cyfrowych oznaczeń grup wczesności 
zwanych liczbami FAO:

 Do FAO 190 – odmiany bardzo wczesne
 FAO 200-220 – odmiany wczesne
 FAO 230-240 – odmiany średnio wczesne
 FAO 250-290 – odmiany średnio późne
 FAO 300 i powyżej – odmiany późne

Pierwsza cyfra oznacza klasę wczesności, a druga miejsce 
w klasie. Trzecia cyfra oznacza barwy ziarna: 1 to ziarno 
białe, a 2 to ziarno żółte. Gdy nie selekcjonuje się barwy 
ziarna w liczbie FAO wystepuje liczba 0. Ziarno kukurydzy 
można podzielić również uwzględniając kwestię budo-
wy ziarniaka. Największe znaczenie gospodarcze mają 

dwa typy ziarna: flint i dent.Wskutek prac hodow-
lanych uprawiamy najczęściej odmiany kukurydzy 

o pośrednim typie ziarna: zbliżonym do flint (sf), 
zbliżonym do dent (sf/sd) oraz dent (d). Od-

miany kukurydzy o ziarnie typu flint zawie-
ra większą ilośc skrobi twardej niż ziarno 

typu dent. Twarda skrobia w ziarnie flint 
otacza skrobię miękką. Ziarno o typie 

zbliżonym do dent posiada charak-
terystyczne zagłębienie na górze 

OCHRONA KUKURYDZY 
– doświadczenie doradców AGROAS

ziarniaka stąd potoczna nazwa „koński ząb”. Cienka war-
stwa twardej skrobi otacza wnętrze ziarniaka wypełnione 
skrobią mączystą.

Istnieje również podział biorący pod uwagę budowę kolby 
kukurydzy, na kolbę typu fix lub flex. Odmiany o kolbach 
typu Fix mają cały swój potencjał wzrostu zakodowany 
w genach. W warunkach niekorzystnych środowiskowo 
nie dostosowują się one do warunków uprawy, co może 
znacząco wpłynąć na ilośc otrzymywanego plonu. Od-
miany o kolbach typu Flex dostosowują się natomiast do 
warunków uprawy. Jeśli są one dobre, to naturalnie wy-
kazują cały swój potencjał. W warunkach niekorzystnych, 
np. przerzedzenia roślin na skutek suszy, pozostałe rośli-
ny bardzo szybko wykorzystują dodatkową przestrzeń, 
wodę i składniki pokarmowe, które im zostały dane, i bu-
dują znacznie większą kolbę.

Dobór odmiany ma więc znaczący wpływ na ilość i ja-
kość otrzymywanego plonu. Ostatni sezon kukurydziany 
był bardzo ciężki. Najstarsi klienci nie pamiętają, aby ku-
kurydza koszona bezpośrednio na polu miała wilgotność 
14–15%! Wielu z nich zdążyło również wykosić kukurydzę 
jeszcze w sierpniu i posiać rzepak, na polach trafiały się 
również samosiewy kukurydzy! Tegoroczne plony waha-
ły się od 3 do 13 ton! W tak skrajnych warunkach dobór 
odmiany ma więc kluczowe znaczenie na to jaki plon 
kukurydzy finalnie uzyskamy. Portfolio firmy Agro-As 
proponuje sprawdzone i pewne odmiany, dla klientów, 
którzy decydują się na zakup nasion i środków ochrony 
roślin mamy do zaoferowania korzystne warunki kontrak-
tacyjne. Wspieramy rolników, którzy decydują się za nami 
współpracować. 

Oferowane odmiany kukurydzy:
MAS 11K FAO 220 Nowy wzór wydajności w grupie 
wczesnej, zarejestrowana na ziarno w Polsce w 2018 r.  
sprawdza się na słabych stanowiskach przy okresowych 
niedoborach wody. 
MAS 17G FAO 230 Lider w grupie średniowczesnej. Po-
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zwala szybko zejść z pola i zając się siewem pszenicy. Przy 
mokrej jesieni niwelujemy ilość mykotoksyn.
CHIANTI CS FAO 240 ziarno typu flint dedykowane do 
przemysłu młynarskiego. Odmiana ta szybko oddaje wodę. 
Kolby typu flex zapewniają wysoki poziom plonowania 
przy niekorzystnych warunkach pogodowych
Ziarno typu flint wiec toleruje niższe temperatury. Odmia-
na ta ma doskonałe parametry przemiałowe i nadaje się 
do celów młynarskich. Ważna jej cecha jest szybkie do-
sychanie w polu przez co pozwala się wcześniej zebrać 
i obniżyć koszty produkcji. Kukurydza ta zalecana jest do 
siania na średnich i dobrych stanowiskach.
ELDORADO LG 30.229 FAO 240 Stabilność – jedno słowo 
którym można określić tą odmianę, z przeznaczeniem na 
stanowiska słabe i średnie. Eldorado można siać na stano-
wiska gorsze narażone na stres. Sprawdza się w suchych 
latach.
LG 31.205 FAO 250 NOWOŚĆ!!! Odmiana charakteryzuje 
się bardzo dobrym wczesnym wigorem oraz dużą odpor-
nością na wyleganie korzeniowe. Bardzo dobra wymłacal-
ność ziarna oraz bardzo dobre oddawanie wody podczas 
dojrzewania, dzięki tym cechom uzyskujemy wysoki plon 
ekonomiczny z ha. Odmiana z programu HYDRANEO, 
która aktualnie badana jest w Europie pod kątem przy-
datności w warunkach stresowych.

Do ochrony herbicydowej przedstawionych odmian 
zalecamy produkty:
ADENGO 315SC doglebowo w dawce 0,4 l/ha wraz 
z adiuwantem doglebowym GRAND PLUS w dawce 
0,3l/ha. Rozwiązaniem powschodowym jest CAMIX 560 
SE S-metolachlor 500g mezotrion 60g; MAKSYMUS 040 
SC nikosulfuron 40 gr; OLEMIX adiuwant. Odpowiednio 
dobrany skład substancji aktywnych pozwalają na kom-
pelsową walkę z chwastami. Zabieg herbicydowy nale-
ży optymalnie wykonać do 4 liścia kukurydzy ponieważ 

w tym momencie chwasty będą najlepiej zwalczane. Za-
lecane dawki CAMIX 560 SE 1,5 l/ha + MAKSYMUS 040 
SC 0,5 l/ha + OLEMIX 1 l/ha. Przy większej kompensacji 
chwastów można zwiększać dawki CAMIXA do 1,8 l/ha 
lub MAKSYMUSA do 0,8 l/ha.

Nie można również zapomnieć o szkodnikach atakują-
cych pola kukurydziane. Kiedy kukurydza wytworzy trzeci 
liśc, następują naloty ploniarki zbożówki. Plantacje należy 
chronić wówczas preparatami PROTEUS 110OD w dawce 
0,5 l/ha. Stosując ten preparat poradzimy sobie również 
z mszycami, które w ostatnich latach dają o sobie mocno 
znać. Dużym problemem jest również omacnica, którą 
możemy ograniczyć poprzez niskie ścinanie roślin pod-
czas zbioru i głębokie przeorywanie resztek pożniwnych. 
Zabieg insektycydem w przypadku zwalczania omacnicy 
jest dość problemowy, ponieważ należałoby go wykonać 
podczas wyrzucania wiechy kukurydzy. 

Nie możemy również zapomnieć o mikrolelementach 
takich jak Zn, Mn oraz o makroelementach a szczegól-
nie o P. Kiedy kukurydza osiąga 4–6 liśc proponujemy 
zabieg nalistny oparty na preparacie DelfanPlus w daw-
ce 1–2 l/ha. Zabieg ten możemy połączyć z preparatami 
do powschodowego zwalczania chwastów. Zabieg ten 
pomaga na wzmocnienie wigoru roślin. Nie zapominamy 
w późniejszym momencie o zabiegu preparatem NU-
TRICOMPLEX 13-40-13 w dawce 3–5 kg/ha, do którego 
możemy dołączyć preparat Twintech ZnMn w dawce 
2–3 l/ha. Dobre efekty daje również stosowanie pre-
paratu AsBor na 6–8 liśc kukurydzy w dawce 1 l/ha.  
Jeśli chcemy dokarmić kukurydzę azotem, magnezem 
oraz siarką można także tworzyć własne mieszaniny na 
bazie mocznika (roztwór maksymalnie 6%) czy siar-
czanu magnezu (roztwór 5% w przypadku siedmio-
wodnego siarczanu magnezu).

Piotr Aleksanderek
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CAMIX 560 SE
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – HERBICYDY

łek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica 
pospolita (zwalczana tylko przedwschodowo), komosa 
biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, 
psianka czarna, przetacznik perski, rumian polny, szarłat 
szorstki, tasznik pospolity, wyki w dawce 2,5 l/ha: ble-
kot pospolity, bniec biały, bodziszek drobny (zwalczany 
tylko przedwschodowo), chwastnica jednostronna, fio-
łek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica 
pospolita (zwalczana tylko przedwschodowo), jasnota 
purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, 
maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, 
rdest kolankowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, 
szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice, wyki.

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE:
rdest powojowaty, rdest ptasi

CHWASTY ODPORNE:
ostrożeń polny, perz właściwy, chwasty wieloletnie i głę-
boko korzeniące się

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 60 g/l   
(5,63%), S-metolachlor (związek z grupy chloroaceto-
anilidów) – 500 g/l (46,95%).

OPIS DZIAŁANIA:
CAMIX 560 SE jest środkiem chwastobójczym,  w  po-
staci  zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, stoso-
wany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przed-
wschodowego i powschodowego zwalczania chwastów 
jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układo-
wym zawierającym w sobie dwie substancje czynne, które 
pobierane są przez korzonek zarodkowy oraz przez liście  
i korzenie chwastów hamując ich wzrost i rozwój. Chwa-
sty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów 
oraz po wschodach.Umiarkowane opady i ciepła pogo-
da sprzyjają działaniu środka.

CHWASTY WRAŻLIWE:
w dawce 2,0 l/ha: blekot pospolity, bniec biały, bodzi-
szek drobny (zwalczany tylko przedwschodowo), fio-

OCHRONA HERBICYDOWA  
KUKURYDZY

1l/ha + OLEJ 1l/ha
MAKSYMUS 040  SC

CAMIX 2l/ha
+ MAKSYMUS 1l/ha   
+ OLEJ 1l/ha

CAMIX 2-2,5l/ha
+ GRAND PLUS 0,2-0,3l/ha

ZEAGRAN 340 SE 1l/ha
+ MAKSYMUS 1l/ha



Skuteczny mix substancji 
do zwalczania chwastów w kukurydzy

 Przedwschodowe zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych
 Możliwość tworzenia mieszanin zbiornikowych 
 Rozwiązanie bezpieczne dla kukurydzy

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

www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Camix prasa 210x297+3.indd   1 25/02/16   15:51
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GRAND PLUS
ADIUWANT DO HERBICYDÓW DOGLEBOWYCH

ZAWARTOŚĆ:
Wysokiej jakości olej parafinowy
Emulgator, pochodna etoksylowanego alkoholu
Glikol etylenowy
Polisorbat w postaci blokowego kopolimeru

Zastosowanie GRAND PLUS powoduje:
 Równomierne i dokładne pokrycie traktowanej po-

wierzchni
 Polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowa-

nych na lekko zbryloną glebę
 Szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na 

niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się sub-
stancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji oraz 
wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy

REKOMENDOWANA DAWKA:
Należy stosować 0,2 do 0,3 l na hektar w standardowo 
przyjętych ilościach cieczy roboczej. Wyższą dawkę sto-
sować na glebach lekkich, łatwo przepuszczalnych gdzie 
ryzyko wymywania jest większe.



41

MAKSYMUS 040 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – HERBICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylo-
mocznika) – 40 g/l 

OPIS DZIAŁANIA:
MAKSYMUS 040 SC jest środkiem chwastobójczym, 
w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przezna-
czonym do powschodowego zwalczania jednorocznych 
chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów dwu-
liściennych w kukurydzy. 

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
MAKSYMUS 040 SC jest herbicydem o działaniu syste-
micznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko 
przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. 
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po za-
stosowaniu środka, po czym następuje stopniowe prze-
barwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 
20–25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej 
na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się 
w fazie 2–4 liści. 
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.

CHWASTY WRAŻLIWE:
jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna, 
miotła zbożowa jednoroczne dwuliścienne: fiołek po-
lny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna 
bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka 
czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospo-
lity, tobołki polne

ZAKRES STOSOWANIA:
KUKURYDZA
Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2–7 liści 
kukurydzy (BBCH 12–17), gdy chwasty znajdują się we 
wczesnej fazie rozwojowej od 2 do 4 liści.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
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 Zapewnia znaczne ułatwienie mieszania z innymi her-
bicydami, a co za tym idzie jest idealna podstawa do 
różnych programów zwalczania chwastów

 Jest bezpieczny dla roślin buraka bez względu na ich 
fazę rozwojową

Doskonałym uzupełnieniem oferty herbicydów w ochro-
nie buraka cukrowego są preparaty: Metafol 700 SC, 
Venzar 500 SC, Safari 50 WG, Graminis 05 EC. Pierwszy 
z nich zawiera 700 gramów metamitronu dzięki czemu 
w programach ochrony spektrum zwalczanych chwa-
stów jest poszerzone o samosiewy rzepaku i fiołka – 
substancja ta działa zarówno nalistnie jak i doglebowo 
zapewniając redukcje wtórnego zachwaszczenia.

Każdy doświadczony plantator buraków cukrowych wie 
również, że oprócz chwastów kolejnym zagrożeniem dla 
uprawy są choroby, które oprócz plonów obniżają także 
znacznie jakość uzyskanego zbioru. Wśród nich najgroź-
niejszym wydaje się być coraz trudniejszy do zwalczenia 
Chwościk buraka. Na szczęście także i tutaj Agroas może 
pochwalić się skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem 
tego problemu – jest nim preparat Intizam 497 SC. Posia-
da on w swoim składzie dwie wzajemnie uzupełniające się 
substancje aktywne: epoksykonazol i tiofanat metylowy. 
Zwalczają one całe spektrum chorób buraka z chwości-
kiem na czele. Dzięki najwyższej jakości oraz rozsądnej ce-
nie jest to rozwiązanie, po które chętnie i z pewnością się-
ga bardzo duża rzesza producentów buraka cukrowego.

Burak cukrowy jest rośliną, która w latach bez nad-
miernego deficytu wody gwarantuje dochód. Upra-
wa ta jest też cennym elementem w zmianowaniu 

przerywając w płodozmianie coraz częściej siane zboża.

Wszyscy jednak wiemy, że w rolnictwie nie ma nic za 
darmo, aby osiągnąć sukces należy umiejętnie prowa-
dzić uprawę tej rośliny. Pomijając właściwe nawożenie 
i agrotechnikę jednym z najtrudniejszych zadań w upra-
wie buraka cukrowego jest utrzymanie plantacji wolnej 
od chwastów od samego początku do końca wegetacji. 
Ze względu na to, że rośliny w początkowej fazie rosną 
wolno i potrzeba sporo czasu do zwarcia rzędów nie jest 
to łatwe. Potrzebujemy skutecznych herbicydów, które 
są jednocześnie bezpieczne dla rośliny uprawnej.

Takim produktem jest Betanal Elite 274 EC dostępny 
w Agroasie. Jest on nowoczesnym herbicydem najwyż-
szej jakości, spełniającym wszystkie wymagania produ-
centów buraka cukrowego:

 Jest wytwarzany w innowacyjnej technologii BETA, 
która polega na wyjątkowym połączeniu wspomaga-
czy olejowych

 Zawiera trzy najważniejsze substancje aktywne zwal-
czające chwasty

 Substancje te są bardzo szybko pobierane przez liście 
chwastów i odporne na zmywanie przez deszcz

 Preparat ma bardzo niską skłonność do krystalizacji 
cieczy roboczej

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA  
W OCHRONIE BURAKA CUKROWEGO

HERBICYDY* FUNGICYDY* INSEKTYCYDY*

VENZAR 500 C

SAFARI 50 WG

METAFOL 700SC

BETANAL ELITE 274 EC

GRAMINIS 05 EC 

ZETROLA 100 EC 

PROTEUS 110 OD

INTIZAM 497 SC  

HUNTERS 400 EC 

dojrzałość

technologiczna

* stosować zgodnie z etykietą na produkcie
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GRAMINIS 05 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – HERBICYDY

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest 
bardzo szybko przez liście a następnie przemieszczany 
do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamo-
wanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na 
chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasycha-
niem najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne 
po upływie około 7 dni od wykonania zabiegu.

CHWASTY WRAŻLIWE:
 w dawce 3 l/ha – perz właściwy,
 w dawce 1,2 l/ha – miotła zbożowa,
 w dawce 1,0 l/ha – wyczyniec polny.

ZAKRES STOSOWANIA:
BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY 
(plantacje produkcyjne).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 3 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie 
od pierwszej pary liści do trzech par liści właściwych (BBCH 
11–13).
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

RZEPAK OZIMY
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1–1,2 l/ha
Termin stosowania:
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji ale nie 
później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest pierwsze 
międzywęźle (do BBCH 31).
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych 
kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)

OPIS DZIAŁANIA:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporzą-
dzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony 
do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cu-
krowego i pastewnego oraz do zwalczania miotły zbożowej  
i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku.
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
lenacyl (związek z grupy uracyli) – 500 g w 1 litrze środka
OPIS DZIAŁANIA:
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci zawiesiny 
do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przezna-
czony do zwalczania chwastów dwuliściennych w bura-
ku cukrowym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek pobierany jest przez korzenie chwastów, które 
wkrótce po wschodach zamierają
CHWASTY WRAŻLIWE:
fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik 
perski, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepa-
ku, tasznik pospolity

VENZAR 500 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – HERBICYDY

ZAKRES STOSOWANIA:
BURAK CUKROWY
Venzar 500 SC stosuje się po wschodach roślin 
buraka w dawkach dzielonych 

 pierwszy zabieg przeciwko chwastom w fazie liścieni.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,5 l/ha

 drugi zabieg w momencie ponownych wschodów 
chwastów, w około 7–10 dni po pierwszym zabiegu.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
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BETANAL ELITE 274 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – HERBICYDY

samosiewy rzepaku.
ZAKRES STOSOWANIA:
BURAK CUKROWY
Niezależnie od fazy rozwojowej buraka cukrowego; 
chwasty w fazie liścieni.
pierwszy zabieg
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
1,0 l/ha.
drugi zabieg
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha.
trzeci zabieg (wykonać w razie potrzeby).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha.
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5–10 dni.
Od fazy 2 liści właściwych buraka cukrowego; chwasty  
w fazie nie większej niż 2 liści właściwych.
pierwszy zabieg
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,3 l/ha.
drugi zabieg
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,6 l/ha.
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5–10 dni.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 
91 g/l (8,35%), desmedifam (związek z grupy fenylo-
karbaminianów) – 71 g/l (6,51%), etofumesat (związek 
z grupy pochodnych benzofuranu) – 112 g/l (10,28%).

OPIS DZIAŁANIA:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporzą-
dzania emulsji wodnej stosowany nalistnie, przeznaczo-
ny jest do powschodowego zwalczania chwastów dwu-
liściennych w buraku cukrowym. 

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwa-
stów. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych 
fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzro-
stu. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek 
częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne.

CHWASTY WRAŻLIWE:
fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, ko-
mosa biała, przytulia czepna, psianka czarna, rzodkiew 
świrzepa, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki po-
lne,

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE:
chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest ko-
lankowy, rdest powojowaty, rdest plamisty, rdest ptasi, 
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SAFARI 50 WG
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – HERBICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika) – 500g/kg (50%)

OPIS DZIAŁANIA
SAFARI 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie 
granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stoso-
wanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego 
zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w bu-
raku cukrowym i buraku pastewnym. Środek Safari 50 
WG wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiada-
ją zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktyw-
nych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Safari 50 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu 
układowym. Pobierany jest głównie przez liście i szyb-
ko przemieszczany w roślinie. Hamuje podział komórek 
w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwa-
stów. Objawy działania takie jak przejaśnienia, żółknię-
cie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwa-
stów występują w ciągu kilku dni. Ciepło i odpowiednia 
ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie 
środka. 
W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej. Naj-
skuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od 

wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

CHWASTY WRAŻLIWE: 
jasnota purpurowa, maruna bezwonna, psianka czarna, 
przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek 
pospolity, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik po-
spolity, tobołki polne, żółtlica owłosiona
CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE:
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, 
przetacznik perski, rdestówka powojowata (rdest po-
wojowaty)

STOSOWANIE ŚRODKA:
BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 30 g/ha
Środek Safari 50 WG stosuje się z dodatkiem adiuwanta 
Trend 90 EC w stężeniu 0,05 %
(tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 litrów wody)
Termin stosowania:
środek stosować od fazy liścieni buraków do momentu 
90% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 10–39)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7–14 dni
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGA!
Opady deszczu wcześniej, niż 6 godzin po wykonaniu 
zabiegu lub zabieg wykonany w czasie długotrwającej 
suszy mogą obniżyć skuteczność działania środka Safari 
50 WG.
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METAFOL PRO

Środek przeznaczony do stosowania przez użyt-
kowników profesjonalnych

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l 

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

Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, komosa biała, 
pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, wiechlina roczna
Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komo-
sa jesienna, rdest plamisty
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdest po-
wojowy

STOSOWANIE ŚRODKA
BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY  
(PLANTACJE PRODUKCYJNE I NASIENNE).
Zabiegi nalistne: Metafol Pro
Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,7 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Zalecany odstęp między zabiegami: 5–10 dni
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha

UWAGI:
1. Zabieg najlepiej wykonać na suche rośliny (na co naj-

mniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
2. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się 

wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
3. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insek-

tycydami.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek Metafol Pro rozkłada się w ciągu okresu wege-
tacyjnego do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla 
roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowa-
nej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przy-
mrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na 
polu można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwi-
kłowe) lub kukurydzę.
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NovaTec® One, stabilizator azotu oparty na inhibitorze 
nitryfikacji DMPP, przeznaczony do stosowania łącznie 
z płynnymi nawozami azotowymi RSM®.

Azot to składnik niezbędny dla roślin. Aby uzyskać wy-
sokie plony o dobrej jakości azot powinien być wprowa-
dzany do upraw przy pomocy technologii zwiększających 
efektywność jego wykorzystania z nawozów. Dzięki za-
stosowaniu NovaTec® One optymalnie zaopatrzysz rośli-
ny w azot, ograniczysz straty azotu związane z wymywa-
niem i ulatnianiem do atmosfery.

Stabilizacja azotu 
Azot występuje w glebie w formie azotanowej i amono-
wej. Obydwie formy są pobierane przez rośliny. Jednak 
tylko forma amonowa nie podlega procesom wymywa-
nia i ulatniania. W normalnych warunkach panujących 
w glebie azot amonowy przekształcany jest do formy 
azotanowej w procesie nitryfikacji. Niczym nieograni-
czony proces nitryfikacji przebiega bardzo szybko (2–4 
tygodni). NovaTec® One spowalnia proces nitryfikacji 
opóźniając skutecznie utlenianie jonów NH4+ do jonów 
NO3-, dzięki temu azot utrzymywany jest w strefie sys-
temu korzeniowego roślin uprawnych.

NOVATEC® ONE –  
EFEKTYWNE NAWOŻENIE AZOTOWE

WARIANT
PLON

[dt/ha]
PRZYROST

PLONU [dt/ha]
PRZYROST 
PLONU [%]

Kontrola –  
RSM 30, 360 kg/ha

120,52 – –

RSM 30, 360 kg/ha  
+ 1,5 l NovaTec One

128,05 7,53 6,25

EKONOMIA

Przyrost 
plonu

Cena
kukurydzy

Dodatkowy
koszt

Dodatkowy
przychód

Dodatkowy
zysk

7,53 600 100 452 352

NovaTec® One – czym jest?
NovaTec® One to stabilizator azotu zawierający DMPP 
(3,4-Dimethylpyrazolphosphate), najefektywniejszą sub-
stancję wśród inhibitorów nitryfikacji. NovaTec® One de-
dykowany jest do stosowania łącznie z RSM® oraz płyn-
nymi nawozami organicznymi (gnojowica, gnojówka)

NovaTec® One może być stosowany we wszystkich 
uprawach, działa bardzo skutecznie i odpowiednio 
długo – do 70 dni, zapewniając roślinom harmonijne 
i ciągłe zaopatrzenie w azot. Udowodnione działanie 
plonotwórcze, np. w uprawie kukurydzy średni wzrost 
plonów o około 6 %. 

RSM 30, 360 kg/ha RSM 30, 360 kg/ha + 1,5l NovaTec
120,52 128,05

60
70

80
90

100
110

120
130

RSM 30, 360 kg/ha RSM 30, 360 kg/ha + 1,5l NovaTec

120,52
d

t/ha

128,05
d

t/ha

Plonowanie kukurydzy 2016 (doświadczenia Compo Expert 2016)
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Proponowane rozwiązania 
NovaTec® One może być stosowany zarówno w wio-
sennym jak i jesiennym nawożeniu azotowym. Stosu-
jąc NovaTec® One jesienią razem z RSM® azot bę-
dzie stabilizowany do wczesnej wiosny. W kontekście 
dyrektywy azotanowej ( termin stosowania nawozów 
azotowych od 1. Marca ) zastosowanie inhibitora przy-
niesie korzystne rezultaty zapewniając roślinom dobry 
start w wegetację.

Inhibitor nitryfikacji
DMPP (3,4-dimethylpyrosolphosphate)  
– 24,9%

Gęstość: 1,070 kg/m3

Zalecane stosowania:

Rodzaj nawozu
Średnia dawka 

NovaTec® 
[l/t nawozu]

RSM®28 6,3

RSM®30 6,7

RSM®32 7,2

Dostępne opakowania: 20 l
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RSM S + NovaTec One®
 100 l/ha

RSM 32 + NovaTec One
 200 l/ha

Saletra 
 250 kg/ha

Saletrosan 26 
 300 kg/ha

Kieserit  
 100 kg/ha

Polidap 
 200 kg/ha

Korn-Kali
 250 kg/ha

Polifoska 6   
 350 kg/ha

RSM 32
 200 l/ha

RSM 32 + NovaTec One
 200 l/ha

Korn-Kali 
 250 kg/ha

Sól potasowa
 200 kg/ha

Mocznik 46%
200 kg/ha

Polifoska Tytan 
 300 kg/ha

Fosforan amonu  
 150 kg/ha

Mocznik 46
200 kg/ha
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Canwil 
 100 kg/ha

Salmag  
 100 kg/ha

Polidap 
 200 kg/ha

Korn-Kali
 200 kg/ha

Polifoska 6   
 300 kg/ha

Kieserit  
 100 kg/ha

RSM S  ®
 200 l/ha

Saletra 
 200 kg/ha

Saletrosan 26 
 250 kg/ha

Saletra 
 200 kg/ha

Saletrosan 30 
 200 kg/ha

RSM 32 + NovaTec One
 200 l/ha

Mocznik 46% 
 150 kg/ha

Mocznik 46% 
 150 kg/ha
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CO SPRAWIŁO, ŻE NOWY KLAWISZOWY 
KOMBAJN CLAAS LEXION 6900 POBIŁ 
REKORD WYDAJNOŚCI W 2019 ROKU? 

Najważniejsze zmiany w nowym KLAWISZOWYM 
LEXION:
Rewolucja zaczyna się od wizji, którą nosisz w sercu, któ-
ra jest źródłem kreatywnego myślenia,  która przeistacza 
się w nową postawę i staje się motorem innowacji. Takiej, 
jak nowy klawiszowy LEXION, stworzony na nowo od 
podstaw i dostosowany do potrzeb klientów: bardziej 
inteligentny i wydajny niż kiedykolwiek. 

NOWE KLAWISZOWE kombajny CLAAS LEXION 2-ge-
neracji serii 5000/6000, które zastępują produkowane 
do niedawna modele serii 640/650/660/670 zostały 
zaprezentowane w drugiej połowie 2019 roku i były te-
stowane w kilku krajach, także w Polsce. Wyróżnia-
ją się rewolucyjną konstrukcją, rekordową wydajnością 
oraz bardzo niskim zużyciem paliwa. Wyznaczają one 
zupełnie nowe standardy w zakresie wydajności omłotu 
oraz separacji w nowoczesnych kombajnach zbożowych 
jako prawdziwa REWOLUCJA. Potwierdzają to niezależ-
ne instytucje oraz rolnicy, którzy mogli testować nowe 
kombajny, a którzy wskazują na wysoką wydajność, ja-
kość ziarna oraz bardzo niskie zużycie paliwa. 

Co się zmieniło w systemie omłotowym LEXION?
Najważniejszą zmianą według nas są innowacyjne, 
nowe systemy omłotu APS SYNFLOW HYBRID zasto-
sowane w hybrydowych kombajnach Lexion oraz APS 
SYNFLOW WALKER zastosowany w klawiszowych 
kombajnach Lexion 5000 / 6000. Obecnie oba układy 
współpracują z bębnem młócącym o średnicy 755 mm 
z 10 cepami, dzięki czemu osiągnięto optymalny prosto-
liniowy przepływ materiału przy niższym zapotrzebowa-
niu mocy na napęd.

System APS SYNFLOW WALKER otwiera nową klasę 
w segmencie maszyn z wytrząsaczem. Łączy przyspiesza-
nie przepływu materiału przez APS z dodatkowym bęb-
nem separującym o średnicy 600mm za bębnem młocą-
cym, a przed odrzutnikiem słomy. Jest to system omłotu 
łączący zalety wszystkich innych systemów omłotowych 
rozbudowany i unowocześniony o systemy synchronizacji 
i automatycznej regulacji. Dzięki czemu zapewnia znacznie 
lepszą charakterystykę operacyjną w zakresie omłotu i od-
dzielania. W ten sposób można uzyskać wyjątkową prze-
pustowość przy jednocześnie doskonałej jakości słomy.
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Czym się wyróżnia?
Równomiernym przyspieszaniem przepływu materiału 
do prędkości 20  m/s, dzięki systemowi APS. Wysokie 
siły odśrodkowe zapewniające maksymalną wydaj-
ność oddzielania na wszystkich powierzchniach klepisk. 
Duża średnica bębna i małe kąty opasania. Wyjątkowo 
płaskie przejścia pomiędzy klepiskiem wstępnym, klepi-
skiem a klepiskiem separatora zapewnia prostoliniowy 
przepływ materiału oszczędzający moc. Brak zbędnych 
zmian prędkości i kierunku przepływu materiału. Utrzy-
many odpowiedni kierunek sił odśrodkowych. Taki prze-
pływ materiału chroni słomę i oszczędza paliwo.
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CX T Series

Conceptual differences

17

Threshing and separation - concave adjustment

CLAAS ACADEMY | Competitive comparison of LEXION 6000 / 5000 vs. John Deere T / New Holland CX (2019)

Complicated concave adjustment 
Only the threshing concave is adjusted from the 
cab
The separating grate can be adjusted only 
manually and produces worse straw quality
T Series: Only the concave inlets are adjusted, 
the outlet is invariable and therefore represents 
a bottleneck
CX: Only the threshing concave is adjusted in 
parallel, and only the inlet of the separating grate 
is adjusted

All-in-one concave adjustment from the cab
Threshing concaves and separating grates are 
adjusted synchronously from the cab

Simultaneous concave adjustment of all 
concaves

Easy adjustment 

In addition, the separating grate can be opened 
even more for maize

From the cab ManuallyFrom the cab Fixed pivot pointManually

+

CX T Series

Conceptual differences

18

Threshing and separation - concave adjustment

CLAAS ACADEMY | Competitive comparison of LEXION 6000 / 5000 vs. John Deere T / New Holland CX (2019)

Complicated speed adaptation 
Only the threshing drum and every other drum 
work synchronously
An additional manual adjustment of separating 
grates is required
Complicated adjustment
Fixed speeds always represent a compromise 
for a specific harvesting situation
T Series: 3rd drum is always constant

All-in-one speed adjustment from the cab
All drums work synchronously at a fixed speed 
ratio 

The variator controls the speeds of all four 
drums

Better straw quality and better grain quality

Optimum speed in every situation

From the cab ManuallyFrom the cab

Synchroniczna regulacja prędkości obrotowych oraz 
regulacja szczelin omłotu – TYLKO Lexion:
Liczne możliwości ustawiania poprawiają dodatkowo 
jakość słomy i przepustowość. Zaliczamy do nich rów-
noległe, niezależne przestawianie klepiska głównego 
oraz separującego, a także wychylną listwę domłacającą 
klepiska. Bezstopniowa regulacja obrotów bębna młó-
cącego poprzez CEBIS  w zakresie 330–930 obr./min. 
przy jednoczesnym i synchronicznym przestawianiu 
bębna przyspieszającego, bębna  młócącego, bębna 
separującego i odrzutnika. Możliwość dopasowania 
liczby obrotów bębna młócącego do  warunków i rodza-
ju roślin. Optymalny stosunek liczby obrotów zostaje za-
chowany dzięki jedynej w swoim rodzaju synchronicznej 
regulacji prędkości wszystkich bębnów.

REKORD WYDAJNOŚCI
Rewolucje nie wydarzają się z dnia na dzień. Czasem 
potrzeba czasu, aby dojrzały. W 1995 roku LEXION 480 
z systemem APS HYBRID po raz pierwszy wyznaczył re-
kord: 40 ton ziarna na godzinę. Teraz nowy LEXION z no-
wym systemem omłotu APS SYNFLOW WALKER pod-
niósł poprzeczkę. Nie tylko pobił ówczesny rekord, ale 
osiągnął więcej niż się spodziewano. Typowy LEXION! 
Podczas bicia 8-o godzinnego rekordu wydajności omło-
tu w pszenicy w dn. 9 sierpnia 2019 r. wykorzystano LE-
XION 6900TT z automatycznym systemem Cemos i he-
derem taśmowym Convio o szerokości roboczej 10,80m, 
który charakteryzuje się rekordową wysoką przepusto-
wością, potwierdzoną przez testy niezależnych instytucji 
(między innymi PROFI). Podczas tych testów LEXION 
6900 osiągnął średnią wydajność 44 ton / godz. Areną 
zmagań było pole ze 110 hektarami pszenicy ozimej od-
miany Tobak. 
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Przedstawiciele Handlowi Działu Maszyn

Lp. Imię i Nazwisko E-mail Telefon Oddział/ 
Miejscowość Teren/obsługiwane powiaty:

1 Michał Marzecki michal.marzecki@agroas.pl 608 668 734 Nowa Wies Mała kłodzki, ząbkowicki

2 Sławomir Pawlak slawomir.pawlak@agroas.pl 795 107 312 Nowa Wies Mała oleśnicki, namysłowski

3 Tomasz Pelikan tomasz.pelikan@agroas.pl 507 890 366 Nowa Wies Mała kluczborski, oleski

4 Krzysztof Siekierka krzysztof.siekierka@agroas.pl 795 107 310 Nowa Wies Mała opolski, prudnicki

5 Mateusz Zarzeczny mateusz.zarzeczny@agroas.pl 692 969 933 Nowa Wies Mała strzeliński, brzeski, oławski 2 gminy: Oława i Domaniów

6 Maciej Piasecki maciej.piasecki@agroas.pl 698 920 509 Tworzyjanów górowski, milicki, trzebnicki, wołowski, średzki 3 gminy: 
Malczyce, Miękinia, Środa Śląska

7 Tomasz Stolarczyk tomasz.stolarczyk@agroas.pl 728 389 004 Tworzyjanów kamiennogórski, wałbrzyski,świdnicki, średzki 2 gminy: 
Udanin, Kostomłoty

8 Mariusz Zielezinski mariusz.zielezinski@agroas.pl 698 919 882 Tworzyjanów dzierżoniowski, wrocławski, oławski gmina: Jelcz 
Laskowice

9 Michał Gizinski michal.gizinski@agroas.pl 507 878 858 Gołaczów żagański, żarski, nowosolski, głogowski, polkowicki

10 Daniel Mocniak daniel.mocniak@agroas.pl 532 120 071 Gołaczów legnicki, jaworski, złotoryjski

11 Jarosław Swierczek jaroslaw.swierczek@agroas.pl 507 878 864 Gołaczów lubiński

12 Tomasz Wojcik tomasz.wojcik@agroas.pl 532 120 022 Gołaczów zgorzelecki, lubański, lwówecki, jelenio-górski, 
bolesławiecki

Wyróżnienia: 
To nie wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone 
w Nowych Kombajnach LEXION, ale właśnie zmiana sys-
temu omłotowego sprawiła, że LEXION 2-generacji serii 
5000 oraz 6000 został nagrodzony w aż trzech nieza-
leżnych plebiscytach. Pierwsza nagroda została przyzna-
na podczas największych międzynarodowych targów 
branży maszyn rolniczych Agritechnica w Niemczech. 

Srebrny medal otrzymał wspominany wyżej najnowszy 
system młócący APS SYNFLOW WALKER. Drugie wy-
różnienie to tytuł „Innowacyjnego Produktu Rolniczego”, 
przyznany przez jedną z największych redakcji branżo-
wych w Polsce. Trzecie wyróżnienie – medal Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, wręczony będzie pod-
czas wystawy Polagra Premiery 2020 w drugiej połowie 
stycznia. 

Adrian Juzyszyn,  
dyrektor handlowy działu Sprzedaży Maszyn



Skorzystaj z oferty specjalnej na zakup maszyn CLAAS:
• 3 lata ochrony gwarancyjnej w cenie maszyny.2

• Finansowanie fabryczne CLAAS 0% nawet na 4 lata.3

Przekonaj się o niskim zużyciu paliwa ciągników i ładowarek CLAAS.
Twój as w gospodarstwie. 

claas.pl

Niniejsze dane mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
1 Przedstawiona cena jest ceną sugerowaną i dotyczy zakupu nowych maszyn CLAAS. Cena jest zależna od wyposażenia maszyny.
2 12 miesięcy gwarancji sprzedawcy + 24 miesiące przedłużenia okresu rękojmi MAXI CARE 500 roboczogodzin /rok, wkład własny 1000 zł netto.
3 Niniejsze dane są adresowane wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M  -1,63%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota 
rat, może ulec zmianie. Promocja ważna jest do 31.03.2020 roku. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS Financial Services SAS. 
Szczegóły oferty promocyjnej dostępne u Regionalnych Kierowników Sprzedaży CLAAS Financial Services oraz Dealerów CLAAS Polska biorących udział w akcji promocyjnej. 

ARION 610
moc 145 KM

już od 283 000 zł netto1

ARION 630
moc 165 KM

już od 319 000 zł netto1

SCORPION 732 TREND
wys. podnoszenia 7 m,

udźwig maks. 3 t

już od 288 000 zł netto1

ARION 450
moc 130 KM

już od 236 000 zł netto1

ARION 420
moc 100 KM

już od 199 000 zł netto1

Czas po żniwach to także czas przed żniwami – zgodnie z tą zasadą oferujemy standardową kontrolę pożniwną CLAAS 
jako pakiet serwisowy, który pozwoli na ustalenie technicznego stanu maszyny bezpośrednio po żniwach. 

Poddaj swoją maszynę kontroli pożniwnej i odbierz kupon rabatowy o wartości nawet 1771 zł brutto na usługę serwisową.*

Oferta ważna do 31.03.2020.

claas.pl

Kontrola pożniwna CLAAS.

*  Oferta ważna do 31.03.2020, dostępna u Dealerów marki CLAAS Polska biorących udział w akcji promocyjnej.  
Regulamin promocji dostępny na stornie claas.pl oraz w punktach Dealerskich.

Zaoszczędź 
do 1771 zł brutto*
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REGION CENTRUM

REGION WSCHODNI
MARCIN WASYLISZYN
marcin.wasyliszyn@agroas.pl
tel. 668 569 644 

REGION ZACHODNI

PIOTR ALEKSANDEREK
piotr.aleksanderek@agroas.pl
tel. 532 087 744

MACIEJ SKOCZYLIŃSKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

tel.  668 022 272 
mateusz.hanczyn@agroas.pl 17

WALDEMAR OŚLAK
waldemar.oslak@agroas.pl
tel. 797 272 564

16
MARCIN FIDOS
marcin.fidos@agroas.pl 
tel. 668 004 212

14

HUBERT WÓJCIK
hubert.wojcik@agroas.pl
tel. 668 309 260 

 13

PAWEŁ DZIERGAS
pawel.dziergas@agroas.pl
tel. 881 950 562

3

RENATA MAKOWSKA
renata.makowska@agroas.pl 
tel. 539 966 341

9

MACIEJ SZAFRAN
maciej.szafran@agroas.pl 
tel. 797 273 765 

11

Daniel Jędrosek
daniel.jedrosek@agroas.pl
tel. 660 760 934

12
Robert Jeziorowski
robert.jeziorowski@agroas.pl 
tel. 734 101 445

19

MARCIN WASYLISZYN
marcin.wasyliszyn@agroas.pl
tel. 668 569 644 

18

WOJCIECH WARANKA
wojciech.waranka@agroas.pl
tel. 606 860 758 

10

CYPRIAN PAWLIKOWSKI
cyprian.pawlikowski@agroas.pl
tel. 660 454 706 

8
DAGMARA DOBROWOLSKA
dagmara.dobrowolska@agroas.pl
tel. 795 107 315

1

MACIEJ SKOCZYLIŃSKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

TOMASZ HELAK
tomasz.helak@agroas.pl
tel. 600 931 368 

7

BARTŁOMIEJ SOBOTA
bartlomiej.sobota@agroas.pl
tel. 538 437 238 

6

SEBASTIAN ŚRODOŃ
sebastian.srodon@agroas.pl
tel. 882 772 078 

2

5

 
PIOTR ALEKSANDEREK
piotr.aleksanderek@agroas.pl
tel. 532 087 744

1515

ANNA STEFAN
anna.stefan@agroas.pl
tel. 882 772 081 

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
krzysztof.leszczynski@agroas.pl
tel. 602 793 686

KATARZYNA KALIŃSKA
katarzyna.kalinska@agroas.pl
tel. 532 132 319
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1. POWIAT BOLESŁAWIECKI
 Gmina:
  Bolesławiec
  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica
  Warta Bolesławiecka

2.  POWIAT DZIERŻONIOWSKI
 Gmina:
  Bielawa
  Dzierżoniów
  Łagiewniki
  Niemcza
  Pieszyce
  Piława Górna

3. POWIAT GŁOGOWSKI
 Gmina:
  Głogów
  Jerzmanowa
  Kotla
  Pęcław
  Żukowice

4. POWIAT GÓROWSKI
 Gmina:
  Góra
  Jemielno
  Niechlów
  Wąsosz

5. POWIAT JAWORSKI
 Gmina:
  Bolków
  Jawor
  Męcinka
  Mściwojów
  Paszowice
  Wądroże Wielkie

6. POWIAT JELENIOGÓRSKI
 Gmina:
  Janowice Wielkie
  Jelenia Góra
  Jeżów Sudecki
  Karpacz
  Kowary
  Mysłakowice
  Piechowice
  Podgórzyn
  Stara Kamienica
  Szklarska Poręba

7. POWIAT 
 KAMIENNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kamienna Góra
  Lubawka
  Marciszów

8. POWIAT KŁODZKI
 Gmina:
  Bystrzyca Kłodzka
  Duszniki Zdrój
  Kłodzko
  Kudowa Zdrój
  Lądek Zdrój
  Lewin Kłodzki
  Międzylesie
  Nowa Ruda
  Polanica Zdrój
  Radków
  Stronie Śląskie
  Szczytna

9. POWIAT LEGNICKI
 Gmina:
  Chojnów
  Krotoszyce
  Kunice
  Legnica
  Legnickie Pole
  Miłkowice
  Prochowice
  Ruja

10. POWIAT LUBAŃSKI
 Gmina:
  Leśna
  Lubań
  Olszyna
  Platerówka
  Siekierczyn
  Świeradów Zdrój

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WOJ. OPOLSKIE

27. POWIAT BRZESKI
 Gmina:
  Brzeg
  Grodków
  Lewin Brzeski
  Lubsza
  Olszanka
  Skarbimierz

28. POWIAT GŁUBCZYCKI
 Gmina:
  Baborów
  Branice
  Głubczyce
  Kietrz

29. POWIAT 
 KĘDZIERZYŃSKO-
 KOZIELSKI
 Gmina:
  Bierawa
  Cisek
  Kędzierzyn-Koźle
  Pawłowiczki
  Polska Cerekiew
  Reńska Wieś

30. POWIAT KLUCZBORSKI
 Gmina:
  Byczyna
  Kluczbork
  Lasowice Wielkie
  Wołczyn

31. POWIAT KRAPKOWICKI
 Gmina:
  Gogolin
  Krapkowice
  Strzeleczki
  Walce
  Zdzieszowice

32. POWIAT NAMYSŁOWSKI
 Gmina:
  Domaszowice
  Namysłów
  Pokój
  Świerczów
  Wilków

33. POWIAT NYSKI
 Gmina:
  Głuchołazy
  Kamiennik
  Korfantów
  Łambinowice
  Nysa
  Otmuchów 

 

 

 

11. POWIAT LUBIŃSKI
 Gmina:
  Lubin
  Rudna
  Ścinawa

12. POWIAT LWÓWECKI
 Gmina:
  Gryfów Śląski
  Lubomierz
  Lwówek Śląski
  Mirsk
  Wleń

13. POWIAT MILICKI
 Gmina:
  Cieszków
  Krośnice
  Milicz

14. POWIAT OLEŚNICKI
 Gmina:
  Bierutów
  Dobroszyce
  Dziadowa Kłoda
  Międzybórz
  Oleśnica
  Syców
  Twardogóra

15. POWIAT OŁAWSKI
 Gmina:
  Domaniów
  Jelcz Laskowice
  Oława

16. POWIAT POLKOWICKI
 Gmina:
  Chocianów
  Gaworzyce
  Grębocice
  Polkowice
  Przemków
  Radwanice

17. POWIAT STRZELIŃSKI
 Gmina:
  Borów
  Kondratowice
  Przeworno
  Strzelin
  Wiązów

18. POWIAT ŚREDZKI
 Gmina:
  Kostomłoty
  Malczyce
  Miękinia
  Środa Śląska
  Udanin

19. POWIAT ŚWIDNICKI
 Gmina:
  Dobromierz
  Jaworzyna Śląska
  Marcinowice
  Strzegom
  Świdnica
  Świebodzice
  Żarów

20. POWIAT TRZBNICKI
 Gmina:
  Oborniki Śląskie
  Prusice
  Trzebnica
  Wisznia Mała
  Zawonia
  Żmigród

21. POWIAT WAŁBRZYSKI
 Gmina:
  Boguszów Gorce
  Czarny Bór
  Głuszyca
  Jedlina Zdrój
  Mieroszów
  Stare Bogaczowice
  Szczawno-Zdrój
  Walim
  Wałbrzych

22. POWIAT WOŁOWSKI
 Gmina:
  Brzeg Dolny
  Wińsko
  Wołów

23. POWIAT WROCŁAWSKI
 Gmina:
  Czernica
  Długołęka
  Jordanów Śląski
  Kąty Wrocławskie
  Kobierzyce
  Mietków
  Siechnice
  Sobótka
  Wrocław
  Żórawina

24. POWIAT ZĄBKOWICKI
 Gmina:
  Bardo
  Ciepłowody
  Kamieniec Ząbkowicki
  Stoszowice
  Ząbkowice Śląskie
  Ziębice
  Złoty Stok

25. POWIAT ZGORZELECKI
 Gmina:
  Bogatynia
  Pieńsk
  Sulików
  Węgliniec
  Zawidów
  Zgorzelec

26. POWIAT ZŁOTORYJSKI
 Gmina:
  Pielgrzymka
  Świerzawa
  Wojcieszów
  Zagrodno
  Złotoryja

  Paczków
  Pakosławice
  Skoroszyce

34. POWIAT OLESKI
 Gmina:
  Dobrodzień
  Gorzów Śląski
  Olesno
  Praszka
  Radłów
  Rudniki
  Zębowice

35. POWIAT OPOLSKI
 Gmina:
  Chrząstowice
  Dąbrowa
  Dobrzeń Wielki
  Komprachcice
  Łubniany
  Murów
  Niemodlin
  Opole
  Ozimek
  Popielów
  Pruszków
  Tarnów Opolski
  Tułowice
  Turawa

36. POWIAT PRUDNICKI
 Gmina:
  Biała
  Głogówek
  Lubrza
  Prudnik

37. POWIAT STRZELECKI
 Gmina:
  Izbicko
  Jemielnica
  Kolonowskie
  Leśnica
  Strzelce Opolskie
  Ujazd
  Zawadzkie

WOJ. ŚLĄSKIE

38. POWIAT CIESZYŃSKI
 Gmina:
  Brenna
  Chybie
  Cieszyn
  Dębowiec
  Goleszów
  Hażlach
  Istebna
  Skoczów
  Strumień
  Ustroń
  Wisła
  Zebrzydowice

39. POWIAT GLIWICKI
 Gmina:
  Gierałtowice
  Gliwice
  Knurów
  Pilchowice
  Pyskowice
  Rudzieniec
  Sośnicowice
  Toszek
  Wielowieś

40. POWIAT KŁOBUCKI
 Gmina:
  Kłobuck
  Krzepice
  Lipie
  Miedźno
  Opatów
  Panki
  Popów
  Przystajń
  Wręczyca Wielka

41. POWIAT LUBLINIECKI
 Gmina:
  Boronów
  Ciasna
  Herby
  Kochanowice
  Koszęcin
  Lubliniec
  Pawonków
  Woźniki

42. POWIAT MIKOŁOWSKI
 Gmina:
  Mikołów
  Ornotowice
  Łaziska Górne
  Wyry
  Orzesze

43. POWIAT LUBLINIECKI
 Gmina:
  Boronów
  Ciasna
  Herby
  Kochanowice
  Koszęcin
  Lubliniec
  Pawonków
  Woźniki

44. POWIAT RACIBORSKI
 Gmina:
  Krzanowice
  Krzyżanowice
  Kuźnia Raciborska
  Kornowac
  Nędza
  Pietrowice Wielkie
  Racibórz
  Rudnik

45. POWIAT RYBNICKI
 Gmina:
  Czerwionka-Leszczyna
  Gaszowice
  Lyski
  Rybnik
  Świerklany
  Jejkowice

46. POWIAT 
 TARNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kalety
  Krupski Młyn
  Miasteczko Śląskie
  Ożarowice
  Radzionków
  Świerklaniec
  Tarnowskie Góry
  Tworóg
  Zbrosławice

47. POWIAT 
 WODZISŁAWSKI
 Gmina:
  Godów
  Gorzyce
  Lubomia
  Marklowice
  Mszana
  Pszów
  Radlin
  Rydułtowy
  Wodzisław Śląski

48. POWIAT PSZCZYŃSKI
 Gmina:
  Goczałkowice-Zdrój
  Kobiór
  Miedźna
  Pawłowice
  Pszczyna
  Suszec

50. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
 Gmina:
  Pilica
  Poręba
  Szczekociny
  Włodowice
  Zawiercie
  Żarnowiec

 

WOJ. WIELKOPOLSKIE

38. POWIAT KĘPIŃSKI
 Gmina:
  Baranów
  Bralin
  Kępno
  Łęka Opatowska
  Perzów
  Rychtal
  Trzcinica





Azot jest głównym składnikiem plonotwór-
czym. Z tego względu nawożenie tak ważnym 
pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplano-
wać. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych 
roślin, a także dostępności składnika z gleby, 
należy odpowiednio dobrać nawóz i termin 
jego stosowania.

Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie
Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz 
azotowy wybrać… i kiedy go zastosować, aby efektywność plo-
notwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze 
określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę 
azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie 
zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki 
atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie… szybkie, ale z rozwagą…
Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana 
możliwie wcześnie, najlepiej tuż przed wiosennym wznowie-
niem wegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony… 
Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej for-
my nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu 
stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA®

i PULGRAN® to dobre rozwiązanie?

Oczywiście tak… i to zarówno we wczesnowiosennej dawce, 
jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie 
nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno 
PULREA®, jak również PULGRAN® zawierają 46% azotu 
w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ 
nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie 
formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy 
pamiętać, że:

l  w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno 
(musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty),

l   nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu 
powinna być stosowana na dobrze rozkrzewione plantacje.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmia-
nia azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować 
praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącz-
nie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy prze-
strzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione 
są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wyso-
ką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni 
pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym 
turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®?

Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to 
nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza 
się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, 
uprawach...
PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wio-
sny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, 
wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta 
w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie 
azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten 
z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka 
azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny

Forma amonowa zawarta w nawozie PULSAR® stymuluje roz-
wój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobie-
rana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich 
temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie po-
lecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azo-
tu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO

3
), sprawia, że jest to 

doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków 
i kukurydzy.

Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza 
granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala 
na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorod-
ne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie do-
branych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje 
o wysokiej efektywności nawożenia.

Nawozy z Puław – sprawdzone
w każdych warunkach…
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Nawozy z Puław – sprawdzone
w każdych warunkach…

Już od dziesięcioleci znany i ceniony jest przez rolników nawóz POLIDAP® – NP(S) 18-46-(5). 
Zawiera on 18% azotu (N) w formie amonowej, 46% fosforu (P

2
O

5
) rozpuszczalnego 

w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, 41% fosforu rozpuszczalnego w samej wodzie 
oraz 5% trójtlenku siarki (SO

3
) rozpuszczalnej w wodzie. 

POLIDAP® NIEZASTĄPIONY 
W NAWOŻENIU KUKURYDZY

POLICE RADZĄ:

CO DECYDUJE O WARTOŚCI NAWOZU POLIDAP®?

O zaletach nawozu POLIDAP®, a także jego „bliskich krewnych” – POLI-
FOSKACH decyduje staranny dobór surowców oraz zaawansowana techno-
logia produkcji – AMOFOS. W metodzie tej zanieczyszczenia i balast zostają 
usunięte i składowane na hałdach, a rolnik dostaje tylko to, na co rośliny tak 
dobrze reagują wielkością i jakością plonu. Podstawowe zalety nawozu PO-
LIDAP® to:

• azot w formie amonowej, czyli gwarantujący prawidłowe ukorzenienie 
roślin, ich wzrost i rozwój od początkowych faz rozwoju;

• najlepiej przyswajalne formy fosforu – 100% deklarowanego fosforu wy-
stępuje w formie przyswajalnej dla roślin;

• jakość granul umożliwia nie tylko równomierny wysiew, ale także stopnio-
we uwalnianie składników do roztworu glebowego, a następnie ich lepsze 
przyswajanie przez rośliny;

• zawiera siarkę – 5% SO
3
 w formie siarczanów oraz mikroskładniki.

Wysoka koncentracja składników umożliwia bezpieczne stosowanie zlokali-
zowane, współrzędne.

SPECYFIKA FOSFORU

Najważniejsze jest dobre zaopatrzenie w fosfor roślin we wczesnych fazach 
rozwojowych, gdyż już od fazy kiełkowania nasion fosfor pełni bardzo ważne 
funkcje. Jest on nośnikiem energii podczas fotosyntezy i oddychania, więc 
wpływa na przebieg podstawowych procesów życiowych, decyduje o po-
bieraniu składników pokarmowych, o zdrowych i równomiernie dojrzewają-
cych plonach. Fosfor jest także nośnikiem informacji genetycznej. Rośliny nie 
mają skłonności do nadmiernego pobierania tego składnika.

NIEDOBÓR FOSFORU W ROŚLINACH 

Niedobór fosforu zaczyna się od bar-
dzo słabego rozwoju systemu korzenio-
wego, więc rośliny nie mogą normalnie 
pobierać wody i składników pokarmo-
wych. Młode rośliny kukurydzy mają 
problemy z jego pobieraniem, szcze-
gólnie w warunkach niskiej tempera-
tury, niedoboru wilgotności i nieodpo-
wiedniego odczynu gleby, co objawia 
się zaczerwienieniem liści i zahamowa-
niem wzrostu kukurydzy. 

POLIDAP® NAJLEPSZY DO NAWOŻENIA STARTOWEGO

By zapobiec wiosennym problemom rozwoju kukurydzy, zaleca się nawoże-
nie startowe w ilości 80-150 kg/ha fosforanu amonu, czyli POLIDAPU®, wyko-
rzystując specjalne siewniki do współrzędnego siewu ziarna i nawozu. Dla 
bezpieczeństwa wschodzących roślin współrzędnie powinno stosować się 
tylko mało ruchliwe w glebie składniki, czyli amonową formę azotu i fosfor. 
Efektywne i bezpieczne jest stosowanie małych dawek (do 150 kg/ha) PO-
LIDAPU®, ewentualnie nawozu o stosunkowo małej zawartości potasu, np. 
POLIFOSKA® 8 – na 1 kg P przypada 1 kg K.

JAK BEZPIECZNIE I EFEKTYWNIE NAWOZIĆ WSPÓŁRZĘDNIE 

• POLIDAP® to jedyny bezpieczny nawóz do współrzędnego nawożenia 
fosforem; 

• nawóz musi być umiejscowiony około 5 cm obok i 5 cm pod nasionami 
uprawianej rośliny, na głębokości gwarantującej dobre uwilgotnienie;

• umiejscowione nawożenie dotyczy słabo przemieszczających się w glebie 
składników pokarmowych, a więc głównie fosforu i azotu w formie amo-
nowej;

• nie powinno się stosować współrzędnie nawozów o niskiej koncentracji 
i bardzo ruchliwych w glebie składników: azotu saletrzanego, siarki, ma-
gnezu lub potasu, bo przemieszczając się z wodą (wiosenne podsiąkanie 
wody) mogą one poważnie uszkodzić korzenie młodych roślin oraz powo-
dować lokalną suszę fizjologiczną;

• klasyczny przykład to zlokalizowane nawożenie kukurydzy: 80-150 kg/ha 
nawozu POLIDAP® – młodym roślinom poprawia komfort pobrania fosfo-
ru podczas wiosennych chłodów, gdy w krytycznych fazach programuje 
się plon – już od fazy 4-5 liścia). 

Warto przypomnieć starą zasadę, że nawożenie perfekcyjnie „wkompono-
wane” w technologię uprawy roślin zawsze daje wyższe dochody jak produk-
cja ekstensywna.
Więcej informacji na www.nawozy.eu lub www.polifoska.pl, a dokład-
niej https://polifoska.pl/vademecum-nawozenia oraz  
https://polifoska.pl/abc#kukurydza-na-kiszonkę i  
https://polifoska.pl/abc#kukurydza-na-ziarno
Uprawiając coraz lepsze odmiany roślin, powinno 
się je przede wszystkim precyzyjnie i racjonalnie 
nawozić. Nawet najlepiej plonujące odmiany, 
gdy są głodne – nie urodzą dobrego plonu.

Adam Grześkowiak
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 • POLIFOSKA® START to nawóz o niskiej zawartości chlorków, przeznaczony dla roślin wrażliwych na chlorki.
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N 46
46 0,70-0,78

POLIFOSKA®21
N(MgS) 21-(4-35)

21 4 35 0,85-0,95

NAwOzy KOMPleKSOwe – uNIwerSAlNe

POLIDAP®

NP(S) 18-46-(5)
18 46 5 0,85-0,95

POLIFOSKA® PLUS
NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)

5 10 20 1:2 7 9
+wersja
z 0,2 B

0,98-1,08

POLIFOSKA®5
NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)

5 15 30 1:2 2 7 0,95-1,05
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6 12 34 1:2,8 10 1SiO
2
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6 25 25 1:1 5
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+0,05 zn
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POLIFOSKA® START
NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26)

z mikroskładnikami 
12 11 18 1:1,6 2,7 26

+0,015 B,
+0,5 Fe,
+0,02 zn

0,92-1,02
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