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Szanowni Klienci,
głęboki ukłon dla tych, którzy współpracują z nami od wielu lat. 
Dziękuję, że jesteście razem z nami i wspólnie tworzymy klimat dla 
dobrej współpracy.

Każdy, kto po raz pierwszy sięgnie po nasz katalog, powinien od-
naleźć coś dla siebie. Myślę, że nasza oferta została skonstruowa-
na w taki sposób, żeby wyjść naprzeciw najbardziej wymagającym 
oczekiwaniom. To, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to 

rozwiązania w ochronie zbóż oraz rzepaku. Rozwiązania, które, odpowiedzialnie 
możemy powiedzieć, chronią nie tylko uprawy, lecz także nasze portfele przed nad-
mierną eksploatacją. Jesteśmy z Wami, zmieniamy się dla Was, tworzymy ofertę 
odpowiedzialnie, zakładając, że to, co pozwala Wam lepiej gospodarować, nam po-
prawia efektywność. 

Na łamach naszego katalogu znajdziecie bardzo szerokie portfolio produktów bio-
logicznych, które wspierają zdrowotność upraw, udostępniają zawarte w glebie 
składniki pokarmowe, poprawiają zdolności asymilacyjne roślin uprawnych, zwięk-
szają potencjał plonowania.

Tworząc ofertę produktową, kierowaliśmy się doświadczeniami z lat poprzednich 
oraz najnowszymi rozwiązaniami, dostępnymi w zakresie nawożenia, ochrony oraz 
nasiennictwa. 

Profesjonalne podejście naszych pracowników w zakresie uprawy i ochrony roślin, 
pomoże Państwu w doborze rozwiązań i zakupie produktów, zachęcam do  aktyw-
nego korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych handlowców przy opracowaniu 
technologii ochrony oraz nawożenia.

Namawiamy także do pełnej współpracy w zakresie zbytu płodów rolnych w  ra-
mach wielu programów kontraktacji zbóż oraz rzepaku.

Wierzymy, że nasza współpraca zostanie ugruntowana na kolejne lata.  

Tadeusz Simiński
dyrektor handlowy
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Wiosenna ochrona 
pszenicy ozimej

Efektem dużego udziału zbóż w  struktu-
rze zasiewów jest zwiększone występowa-
nie agrofagów (grzybów, szkodników oraz 
chwastów), a nawet utrudnione ich zwalcza-
nie w  łanie rośliny uprawnej. Konsekwencją 
błędnych decyzji w ochronie roślin, w najlep-
szym wypadku, są zwiększone koszty pro-
dukcji w danym sezonie wegetacyjnym. Jeśli 
będziemy powtarzać pewne schematy dzia-
łania, to może się okazać, że znacznie one 
wzrosną. Wówczas nie będzie to jednak skut-
kiem wyłącznie rosnących cen preparatów, 
paliwa czy nawozów…

Ochrona roślin jest ważną częścią agrotechniki. 
Jesienią wybieraliśmy stanowisko dla pszenicy 
ozimej i  jej odmianę. Kierowaliśmy się różnymi 
kryteriami. Dla jednego kluczowa była mrozood-
porność, dla innego plonowanie, a dla niektórych 
podatność na choroby i wyleganie. Zastanawiali-
śmy się, czym zaprawić nasz materiał siewny, jak 
przygotować łoże siewne, jaki termin siewu wy-
brać, jakie zabiegi ochronne zastosować jeszcze 
przed zimą. To tylko niektóre z pytań, na które 
musieliśmy sobie odpowiedzieć jeszcze jesienią. 

Poprawki herbicydem czy może pierwszy zabieg? 
Długa, ciepła jesień sprzyjała rozwojowi chwa-
stów. Jeśli nie zdecydowaliśmy się na jesienne 
odchwaszczanie łanów ozimin, w tym pszenicy, 
powinniśmy zrobić to jak najwcześniej wiosną. 
Dlaczego? Chwasty, które występują w zbożach 
ozimych, mają zdolność do kiełkowania w bar-
dzo niskich temperaturach. Wymagania cieplne 
często są niższe niż wśród gatunków upraw-

Pamiętaj
Wykonując wiosenny zabieg herbicydem:

• traktuj go jako korektę oprysków je-
siennych;

• monitoruj i dobieraj herbicyd do chwa-
stów, które się pojawiły w łanie;

• im młodsze chwasty, tym wyższa sku-
teczność herbicydu;

• zwracaj uwagę na minimalne tempera-
tury działania substancji czynnych;

• dobieraj adiuwanty poprawiające sku-
teczność oprysku.  
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nych. Ich wschody mogą pojawić się nawet 
w temperaturze nieco powyżej 0°C. Są też ga-
tunki, które pojawiają się na polu pod okrywą 
śnieżną. Przykładem może być wyczyniec polny 
czy miotła zbożowa. W ostatnich latach są one 
bardzo uciążliwymi gatunkami, zachwaszczają-
cymi zasiewy zbóż ozimych. Herbicydy mają naj-
wyższą skuteczność, kiedy chwasty są jeszcze 
we wczesnych stadiach rozwojowych. Wyko-
nanie oprysku wiosną powinno mieć zatem ra-
czej charakter poprawki. Każdorazowo jednak, 
przed zabiegiem, trzeba dokonać lustracji pola 
i odpowiedzieć sobie na kilka pytań, m.in. jakie 
chwasty występują na polu i czy konieczny jest 
zabieg; jaka panuje temperatura powietrza i ja-
kie są prognozy na najbliższe dni, jakie substan-
cje czynne stosowaliśmy wcześniej na tym polu 
(konieczna rotacja mechanizmów działania), 
w jakiej fazie rozwojowej jest roślina uprawna.

Co w trawie piszczy, czyli spotykane wiosną 
chwasty w łanie pszenicy
Pierwszym etapem skutecznej ochrony roślin 
jest monitoring i prawidłowe rozpoznanie ga-
tunku niepożądanego. Dopiero po lustracji 
i identyfi kacji agrofaga możemy przejść do do-
boru metody ograniczania szkód spowodowa-
nych jego występowaniem i realizować ją w na-
szych łanach. Wybór metody, terminu, a także 
samego środka chemicznego (dawka, rotacja 
mechanizmów działania substancji czynnych) 
powinien uwzględniać naszą troskę o „bezpie-
czeństwo” pola – naszego miejsca pracy. Błędy, 
które będą powtarzane, mogą prowadzić np. 
do pojawu osobników odpornych na herbicydy. 
W kolejnych latach na polu można wówczas ob-
serwować nasilenie występowania jakiegoś ga-
tunku, mimo że zabieg wykonany jest we wcze-
snej fazie rozwojowej chwastu i we właściwych 
warunkach pogodowych… ale z  wykorzysta-
niem herbicydu niestety z  tą samą substancją 

czynną (rys. 1). Kluczowa jest nie zmiana nazwy 
użytego preparatu, a mechanizmu działania za-
wartej w nim substancji czynnej: czy będzie po-
wodować zahamowanie procesu fotosyntezy, 
a może zablokuje syntezę tłuszczów. Dzięki ta-
kiemu zmianowaniu herbicydów ograniczamy 
rozwój uodporniania się na nie chwastów.    

Rys. 1. Proces uodporniania się chwastów w wyni-
ku stosowania herbicydów o tym samym mecha-
nizmie działania (  – chwast odporny,  – chwast 
wrażliwy)

Rozpoznawanie chwastów w fazie siewek (sta-
dium rozwojowe chwastu, kiedy skuteczność 
większości herbicydów jest najwyższa) jest cza-
sami kłopotliwe. Na polach uprawnych w Polsce 
można spotkać około 150 gatunków chwastów. 
W łanach pszenicy ozimej najczęściej pojawiają 
się: fi ołek polny, przytulia czepna, rdesty, ru-
mianowate, samosiewy rzepaku, a także miotła 
zbożowa, owies głuchy i wyczyniec polny. Jak 
rozpoznać te gatunki na polu? Z gatunkami dwu-
liściennymi nie ma większego kłopotu (tab. 1). 
Ale jak rozróżnić miotłę, owies i wyczyńca, kie-
dy na pola „wkraczają” coraz częściej stokłosy? 
Jeśli znamy pole, zadanie jest ułatwione. Moż-
na posiłkować się tym, co obserwowano przed 
zbiorami (kłosy lub wiechy chwastów nad łana-
mi) w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Jeśli 
spojrzeć na młode rośliny owsa, liście skręcają 
się w  lewą stronę. Miotłę cechuje bardzo deli-
katny pokrój. Wyczyniec polny ma natomiast 
tzw. lisi ogon. 
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Tab. 1. Charakterystyka chwastów dwuliściennych, które często występują w łanie pszenicy ozimej

Zdjęcie Opis

Fiołek polny

• gatunek jednoroczny, zimujący (może zachowywać się jak forma jara lub 
ozima gatunku)

• wysokość do 30 cm (może przerastać łan)
• nadmierne zagęszczenie łanu może prowadzić do pogorszenia warunków 

fi tosanitarnych

Przytulia czepna

• gatunek jednoroczny, zimujący
• czterokanciasta łodyga i wąskie lancetowate liście zebrane w okółki pokry-

te sztywnymi, haczykowatymi włoskami
• długość łodyg do 2 m
• owija się wokół rośliny uprawnej
• próg szkodliwości: 0,5–2 szt./m2

Rumianowate

• maruna bezwonna, rumian polny i rumianek pospolity
• gatunki jednoroczne, zimujące
• wysokość do 1 m
• liście pierzastosieczne
• silnie konkuruje o wodę i składniki pokarmowe oraz utrudnia zbiór

Rdest plamisty

• gatunek jednoroczny, jary
• wysokość do 60 cm
• liście wydłużone, z ciemnym, brunatnym przebarwieniem (plamą)
• silnie konkuruje (zwłaszcza w lata wilgotne), opóźnia dojrzewanie i utrud-

nia zbiór, wektor mątwika burakowego

Samosiewy rzepaku

• roślina jednoroczna, ozima lub jara
• wysokość 40–120 cm
• silny rozwój części nadziemnych
• nadmiernie zagęszczają łan, silnie konkurują
• wektor w przenoszeniu szkodników i chorób (np. kiła kapusty)
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Bezpłatna sygnalizacja pojawu szkodników 
i chorób 
Do dyspozycji rolników na rynku jest dostępnych 
wiele systemów wspomagania decyzji, w  tym 
z zakresu ochrony roślin. Przykładem takiego roz-
wiązania może być bezpłatna platforma eDwin. 
Możemy w niej znaleźć m.in. pakiety ostrzegaw-
cze przed zagrożeniem oraz aktualne dane mete-
orologiczne. Pierwszy z nich umożliwia pozyski-
wanie, gromadzenie i  udostępnianie informacji 
o wystąpieniu na danym obszarze chorób i szkod-
ników oraz dostarcza powiadomienia dotyczące 
ewentualnych zagrożeń na polu. 

Czym chronić nasze uprawy?
Często, choć czasami nieświadomie, do ochrony 
pól przed agrofagami rolnicy wykorzystują sze-
reg działań zapobiegawczych. I wcale nie są to 
środki ochrony roślin. Wśród nich można wymie-

nić m.in. wykaszanie miedz śródpolnych, wysiew 
międzyplonów, uprawki pożniwne, dobór od-
mian. Jednak ochrona roślin kojarzy się głównie 
ze środkami ochrony roślin. Stosuje się je do re-
gulacji wysokości roślin (regulatory wzrostu) oraz 
ochrony przed agrofagami. Konsumenci oczekują 
żywności zdrowej, a  jednocześnie taniej. Wyklu-
czanie niektórych substancji czynnych jest jednak 
zdaniem wielu naukowców błędne z punktu wi-
dzenia ochrony roślin. Polska nie należy do kra-
jów przodujących w zużyciu substancji czynnych 
na jednostkę powierzchni. 

Jakie środki stosować wiosną, kiedy rolnik cie-
szy się przezimowaniem łanów, rozsiewa nawo-
zy i dba o to, aby ilość i  jakość plonu były wy-
sokie? Ponieważ rynek środków ochrony roślin 
jest szeroki, zamieszczono wyłącznie przykłady 
rozwiązań wiosennych.  

Tab. 2. Herbicydy wiosenne do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej

Nazwa 
handlowa 
(substancja 
czynna)

Maks. 
dawka 
na ha

Faza rozwojowa 
i min. temp., 

w której można 
wykonać oprysk 

Gatunki chwastów wrażliwe

Puro Maxx 
(fl orasulam, 
tribenuron 
metylowy)

60 g
BBCH 23–39

> 4°C

chaber bławatek, fi ołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przy-
tulia czepna, przetacznik perski, rumianek, tasznik pospolity

Hexypyr 200 EC 
(fl uroksypyr)

1 l
do BBCH 32

> 8°C

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, 
poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasz-
nik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku (średniow-
rażliwe)

Tribe 75 WG
(tribenuron 
metylowy)

20 g
BBCH 12–29

> 4°C

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, 
komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rumian polny, 
rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

Bazoka 750 
WG (tribenu-
ron metylowy)

20 g
BBCH 20–39

> 4°C
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, tasznik 
pospolity

Sunda (fenok-
saprop-P-etylu

1,2 l
BBCH 10–32

> 10°C
owies głuchy, miotła zbożowa (średniowrażliwa)
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fl agowym, prowadzą do znacznego obniżenia 
plonu. Próg szkodliwości dla skrzypionek jest 
niewielki (1–2 larwy na źdźble). Do ich zwalczania 
możemy wykorzystać m.in. deltametrynę (Decis 
Mega 50 EW w dawce 0,125 l/ha) lub cyperme-
trynę (Super Cyper 500 EC w dawce 0,05 l/ha). 
Oba te preparaty zwalczają również mszyce.

dr inż. Elżbieta Pytlarz
Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Na początku strzelania w źdźbło, w przypadku 
wysokich odmian pszenicy ozimej, często roz-
ważane jest stosowanie regulatorów wzrostu. 
Przykładowymi zarejestrowanymi preparatami 
są Stiff  NT 250 EC (dawka 0,4 l/ha) oraz Antywy-
legacz płynny 725 SL (dawka 1,7–2,1 l/ha). 

Istotnym zagrożeniem wiosennym dla łanu psze-
nicy ozimej są skrzypionki, a konkretnie ich larwy. 
Osobniki dorosłe skrzypionek nie powodują strat 
gospodarczych. Jednak larwy, żerujące na liściu 

Tab. 3. Wybrane fungicydy w wiosennej ochronie pszenicy ozimej

Nazwa handlowa 
(substancja czynna)

Maks. dawka na ha Zwalczane choroby

T1

Kroton (protiokona-
zol, spiroksamina)

0,75 l
łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i ko-
rzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Flexity 300 SC (me-
trafenom)

0,5 l
mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ogra-
niczenie występowania)

Praktis (protioko-
nazol)

0,8 l rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana pszenicy

Clayton Hybrid (cy-
fl ufenamid)

0,3 l
mączniak prawdziwy zbóż i traw, ograniczenie występowania: bru-
natna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści

T2

Imbrex XE (fl uksapy-
roksad)

2 l

mączniak prawdziwy zbóż i traw (średnio), septorioza paskowana 
liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średnio), 
brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość 
źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)

Myresa PRO (mefen-
trifl ukonazol)

1,5 l
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści psze-
nicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż

Soligor 425 EC (pro-
tiokonazol, spiroksa-
mina, tebukonazol)

1 l 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plami-
stość liści, septorioza liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbło-
wa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów

Pablo 250 SC (azok-
systrobina)

1 l
mączniak prawdziwy zbóż i  traw, brunatna plamistość liści, rdza 
brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kło-
sów, czerń kłosów
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28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S

Nowoczesne standardy nawożenia

WPŁYNIE 
NA URODZAJ

www.nawozy.eu
www.grupaazoty.com
agro@grupaazoty.com

Poznaj wszystkie nawozy, skanując kod lub odwiedzając stronę:



Wywiad z klientami – 
Longinem i Adrianem 
Ogonowskimi
Na jakim areale panowie gospodarują i  jaki 
jest profi l produkcji?

Wspólnie z synem Adrianem zajmujemy się pro-
dukcją roślinną i gospodarujemy na 80 hekta-
rach gruntów ornych, z czego na połowie areału 
uprawiamy zboża: 37 ha pszenicy ozimej i 3 ha 
jęczmienia ozimego. Na reszcie pól siejemy rze-
pak ozimy (20 ha), burak cukrowy (8 ha) oraz 
kukurydzę (12 ha).

Jeśli chodzi o pszenicę ozimą, to jakie odmia-
ny panowie preferują?

W  tym roku na całym areale mamy posianą 
pszenicę ozimą Patras. Jest to pszenica, która 
od początku współpracy z fi rmą AGROAS, czyli 
od 7 lat sprawdza się w naszym gospodarstwie. 
Doskonale nadaje się na nasze słabe stanowi-
ska. Aktualnie rośnie na glebach od klasy IVa do 
VI i co najważniejsze, dobrze i stabilnie plonuje!

Jak panowie myślą, co odgrywa kluczową rolę 
w plonowaniu pszenicy?

Po pierwsze dobór odpowiedniej odmiany do sie-
wu. W naszym przypadku najlepiej sprawdza się 
odmiana Patras. Drugą ważną kwestią jest odpo-
wiednia technologia produkcji, która jest ustala-
na przez naszego doradcę z fi rmy AGROAS.

Czy mogą panowie zdradzić trochę informa-
cji dotyczących technologii produkcji?

Adrian Ogonowski na plantacji pszenicy ozimej 
Patras. Siew wykonano 28 września 2022 roku. 
Zdjęcie zrobiono 23 listopada 2022 roku. Stan 
pszenicy wzorowy.

PSZENICA |  wiedza
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Tak, możemy uchylić rąbka tajemnicy. Jesienią 
najważniejsza jest skuteczna walka z chwasta-
mi, dlatego wybraliśmy pakiet Fluent 500 SC 
z  Flash 500 SC w  celu zwalczenia chwastów 
jedno- i  dwuliściennych. Problemem stały się 
samosiewy rzepaku ozimego i  chaber bława-
tek, ale poradziliśmy sobie, stosując preparat 
Tribe 75 WG. Aktualnie plantacja pszenicy ozi-
mej jest pozbawiona chwastów i o  to właśnie 
nam chodziło.

Czy jest coś szczególnie ważnego w uprawie 
pszenicy ozimej?

Kluczem do dobrego plonowania jest zastoso-
wanie odpowiedniej ochrony fungicydowej. My 
od dwóch lat na zabieg T1 stosujemy, przy wy-
stąpieniu pierwszego kolanka, preparat Kro-
ton w dawce co najmniej 0,75 l/ha oraz Flexity 
300 SC w dawce minimum 0,25 l/ha. Uważamy, 
że nie ma lepszego pakietu do walki z  choro-
bami podstawy źdźbła oraz chorobami liści, ta-
kimi jak septorioza, rdza, brunatna plamistość 
czy mączniak. Wiemy, że po zastosowaniu tych 
środków możemy spać spokojnie.

Jakie jeszcze zabiegi ochrony fungicydowej 
w pszenicy ozimej panowie wykonują?

W  naszym gospodarstwie oprócz opisanego 
wcześniej zabiegu T1 wykonujemy jeszcze je-

den zabieg pośredni T2/T3. Stosujemy do tego 
celu preparat Myresa Pro w dawce nie mniej-
szej niż 0,75 l/ha w połączeniu ze środkiem Im-
brex Xe w  tej samej dawce. Zabieg zrobiony 
tym pakietem na liść fl agowy pozwala bardzo 
dobrze zabezpieczyć Patrasa przed najgroźniej-
szymi w tym okresie chorobami liści, a ponadto 
ogranicza występowanie łamliwości źdźbła. Ta 
technologia jest na tyle skuteczna, że nie za-
wsze jest konieczny zabieg na kłos (T3).

Czy w uprawie Patrasa stosują panowie jesz-
cze jakieś technologiczne nowinki?

Tak. Uważamy, że w  momencie kiedy mamy 
bardzo drogie nawozy azotowe, trzeba racjo-
nalnie nimi gospodarować. Dlatego stosujemy 
inhibitor nitryfi kacji NovaTec One w dawce 
1,5 l/ha. Pozwala nam to na zmniejszenie daw-
ki azotu i ograniczenie kosztów produkcji. Po-
prawa bilansu azotu w glebie przyczynia się do 
większego plonu. 

Na koniec chcieliśmy powiedzieć, że tak napraw-
dę podstawą sukcesu jest dobry doradca z dużą 
wiedzą teoretyczną i  praktyczną. Dlatego tak 
dobrze układa nam się współpraca z przedstawi-
cielem fi rmy AGROAS z naszego terenu.

Wywiad przeprowadził dr inż. Sebastian Środoń 
– przedstawiciel handlowy, doradca klienta
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 FUNGICYD

MYRESA PRO 
mefentrifl ukonazol
 100 g/l (10,07%)

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do 
stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego 
oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami 
powodowanymi przez grzyby. Substancja czynna 
mefentrifl ukonazol należy do grupy FRAC 3.

STOSOWANIE:
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego
lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści 
pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż

Pszenżyto ozime
Septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż 
(średni poziom zwalczania), ramularia

Jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż 
(średni poziom zwalczania), ramularia

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą

wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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 FUNGICYD

IMBREX XE 
fl uksapyroksad 
 62,5 g/l (6,33%)

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie 
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

STOSOWANIE:
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych
lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), 
septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni 
poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość 
źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów 

chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 69).

  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa 
jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 

od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień jary
Plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 

od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
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Myresa® Pro + Imbrex® XE
Ochrona spod szczęśliwej gwiazdy
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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.

y 

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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Terminy zabiegów: BBCH 29-31

spiroksamina  
+ protiokonazol + biksafen

1,2 l/ha

spiroksamina  
+protiokonazol + biksafen

1,0 l/ha

protiokonazol 
+spiroksamina

1,0 l/ha

Kroton + Flexity
0,75 + 0,25 l/ha

76

74

72

70

68

66

64

62

60

67,6

71,8

70,5
71,8 71,8

0  7   10     13     21      25        29          30         31        32         37         39         49        51         59     61-69   71-92

0,75 + 0,25 l/ha



 FUNGICYD

TEBUSCHA 250 EW 
tebukonazol
 250 g/l  

Środek grzybobójczy w formie płynu do 
sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym 
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przed 
chorobami grzybowymi. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Pszenica ozima 

  Choroby: mączniak prawdziwy, septoriozy na liściach, 
septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści. 

  Zalecana dawka: 1,0 l/ha. 
  Stosowanie: środek stosować zapobiegawczo 

lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby; 
od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. 

Rzepak ozimy 
  Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie 

wegetacji. 
  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 
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu
korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

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

UWAGI:
  Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi 

zawierającymi substancje należące do innych grup 
chemicznych o odmiennym mechanizmie działania,

  Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
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 FUNGICYD

ORIUS EXTRA 250 EW 
tebukonazol 
 250 g/l (26,02%) 

OPIS DZIAŁANIA: 
ORIUS EXTRA 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie 
emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej 
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia 
jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed 
chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania 
przy użyciu opryskiwaczy polowych. 

STOSOWANIE ŚRODKA: 
Pszenica ozima 
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów 
Jęczmień ozimy, jęczmień jary 
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca 

fazy kwitnienia (BBCH 30–69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób. 

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 

Rzepak ozimy 
1. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2–8 liści rzepaku (BBCH 12–18) 

Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 co 2 lata. 

2. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2–8 liści rzepaku (BBCH 12–18), a następnie 
WIOSNĄ od początku wydłużania pędu głównego do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69). 
JESIENIĄ, w fazie 2–8 liści rzepaku (BBCH 12–18) 
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych 
WIOSNĄ, w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30–39) 
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych 
lub WIOSNĄ od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych 
(BBCH 59–69) 
Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg 

wiosną) co 3 lata. 
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 FUNGICYD

CLAYTON HYBRID 
cyfl ufenamid 
 50 g/l (5,32%)

OPIS DZIAŁANIA:
Środek grzybobójczy w formie emulsji oleju w wodzie, 
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw

  Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,3 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2–0,3 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, 
od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.

  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga: W uprawie pszenicy ozimej i pszenicy jarej środek CLAYTON HYBRID 
ogranicza występowanie następujących chorób: brunatna plamistość liści, rdza 
brunatna, rdza żółta, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Jęczmień ozimy, jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw

  Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2–0,3 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, 
od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwagi: W uprawie jęczmienia jarego środek CLAYTON HYBRID ogranicza 
występowanie następujących chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza 
jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
W uprawie jęczmienia ozimego środek CLAYTON HYBRID ogranicza występowanie 
następujących chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

19

PRODUKTY |  środki ochrony

|  WIOSNA 2023 



 FUNGICYD

COMET 200 EC
piraklostrobina 
 200 g/l (19,2%) 

OPIS DZIAŁANIA:
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji 
wodnej (EC), o działaniu lokalnie układowym i translaminarnym 
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
Pszenica ozima, pszenica jara
Rdza brunatna, rdza żółta zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści
Jęczmień ozimy, jęczmień jary
Rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ograniczanie 
występowania niepatogenicznych czynników powodujących plamistości liści (oparzenia 
słoneczne)
Żyto ozime
Rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Pszenżyto ozime
Rdza brunatna

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,25 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu 

pierwszych objawów chorób, od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do 
końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 150–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Prewencja:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  Pszenica ozima, pszenica jara – 35 dni
  Jęczmień ozimy, jęczmień jary – 35 dni
  Żyto ozime – 35 dni
  Pszenżyto ozime – 35 dni

i 
arnym
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 REGULATOR WZROSTU

STIFF NT 250 EC 
trineksapak etylu
250 g/l (24,73%) 

DZIAŁANIE ŚRODKA:
Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie 
przenoszony do tkanek merystematycznych, zapobiegając 
nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji 
długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł 
zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka 
zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska 
oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają 
międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania 
środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka 
silniejszym skróceniem międzywęźli.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych 
opryskiwaczy polowych.
Pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania: Środek zastosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego 
(liść flagowy całkowicie rozwinięty; BBCH 29–39).
Jęczmień ozimy

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (liść 

flagowy całkowicie rozwinięty; BBCH 31–39).
Pszenżyto ozime

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
Żyto ozime

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4–0,6 l/ha.
  Termin stosowania: Środek zastosować od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy liścia 

flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty; BBCH 30–39).
Jęczmień jary

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  Termin stosowania: Środek zastosować od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy 2. 

kolanka (BBCH 30–32).
Owies

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  Termin stosowania: Środek zastosować od początku fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka 

(BBCH 31–32).
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

astępnie 
c 
redukcji 
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 NAWÓZ DOLISTNY

ASBOR 150 płynny
Nawóz AsBor jest wysokoskoncentrowanym nawozem dolistnym 
przeznaczonym do nawożenia upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru: 
rzepaku, buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, kukurydzy, roślin 
strączkowych, lucerny, upraw sadowniczych i warzywniczych.

Nawóz AsBor zalecany jest do kilkukrotnego oprysku ze względu na ograniczoną 
możliwość przemieszczania się boru w roślinie. Bor zawarty w nawozie reguluje 
aktywność auksyn, bierze udział w powstawaniu polisacharydów ściany komórkowej
oraz w procesie wzrostu (podziały komórkowe, wzrost łagiewki pyłkowej).

Nawóz AsBor oferowany jest wyłącznie w formie płynnej. Jest to stabilny roztwór 
o dużej efektywności stosowania. Zaleca się również łączne stosowanie z innymi
agrochemikaliami, doskonale sprawdza się w połączeniu z innymi mikroelementami.
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 ADIUWANT

KOMPAN PLUS 
Producent: SMP Agro

Surfaktant z najnowszej grupy środków zwilżających do stosowania ze środkami ochrony 
roślin i nawozami dolistnymi w celu zwiększenia efektywności zabiegów agrochemicznych.

Skład: alkosylowane alkohole 85%

Korzyści stosowania:

1.  Obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej.
2.  Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów.
3.  Zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych.
4.  Zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę.
5.  Umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na ha).
6.  Równe rozłożenie opryski, pokrycie całej powierzchni.

STOSOWANIE:
Uprawy polowe, sadownicze, warzywne i uprawy pod osłonami (opryskiwacze sadownicze 
i specjalistyczne z dodatkowym nadmuchem powietrza): 75 ml/100 l wody.
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 INSEKTYCYD

SUPER CYPER 500 EC 
cypermetryna
 500 g/l (51,6%)

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, 
przeznaczony do zwalczania szkodników ssących 
i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. 
Na roślinie działa powierzchniowo. 

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy polowych. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima, pszenica jara 
Mszyca zbożowa 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: po wykłoszeniu, nie później niż do 

okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 

Skrzypionki 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Rzepak ozimy 
Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny – ograniczenie występowania 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 

Chowacz podobnik 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65–67). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 
  Zalecana ilość wody: 300–400 l/ha. 
  Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokropliste. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ia 
m, 
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 HERBICYD

HEXYPYR 200 EC
fl uroksypyr
200 g/l (19,9%) 

OPIS DZIAŁANIA:
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany 
nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej (EC).

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Herbicyd zawiera substancję czynną zaliczaną do grupy 
inhibitorów wzrostu i rozwoju. W roślinie powoduje 
zakłócenia procesu podziału komórek. Środek pobierany 
jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej 
roślinie, powodując deformację i zahamowania wzrostu 
i w efekcie końcowym zamieranie chwastu. Zamieranie 
chwastów następuje po 5–10 dniach. Środek zwalcza 
przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Dawka: 0,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia 
czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna
Chwasty odporne: przetacznik perski, samosiewy rzepaku
Dawka: 1,0 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik 
szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, 
samosiewy rzepaku
Dawka 1,9 l/ha – trawniki
Chwasty wrażliwe: stokrotka pospolita
Chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, brodawnik jesienny, 
jastrzębiec kosmaczek, mniszek pospolity, rdest ptasi, szczaw polny, szczaw zwyczajny
Chwasty średnioodporne: koniczyna biała, krwawnik pospolity

STOSOWANIE ŚRODKA:
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2. kolanka
 (do BBCH 32).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,0 l/ha
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha

Trawniki
Termin stosowania: środek stosować od kwietnia do września.
Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

  Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,9 l/ha
  Zalecana ilość wody: 180–500 l/ha

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI 
STOSOWANIA:
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime – 21 dni,
  trawniki – nie dotyczy.

25

PRODUKTY |  środki ochrony

|  WIOSNA 2023 



 HERBICYD

TRIBE 75 WG 
tribenuron metylowy
 75 g/kg (75%) 

OPIS DZIAŁANIA:
Tribe 75 WG jest herbicydem w formie granulatu do 
sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowanym do 
odmierzania objętościowego, stosowanym nalistnie, 
przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych 
w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i jęczmienia 
ozimego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna 
zaliczana jest do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Tribe 75 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym, pobieranym przez liście 
i szybko przemieszczanym w roślinie. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość 
pobierania go przez korzenie. W roślinie hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, 
wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od 
wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty.
Środek charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek 
na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie 
od fazy 2 liści do fazy strzelania w źdźbło.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa 
biała, mak polny, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy 
rzepaku, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny
Chwasty średnioodporne: przetacznik perski
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, starzec pospolity

STOSOWANIE ŚRODKA:
Pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 2 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 12–29).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Środek Tribe 75 WG zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów 
syntazy acetylomleczanowej (ALS). Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym 
mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby 
zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy 
inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą. 
Środka nie stosować:

  łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
  w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
  na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.

NASTĘPSTWO ROŚLIN:
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji po wykonaniu orki można 
uprawiać zboża i kukurydzę.

h
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Wiosenne nawożenie
Nieuchronnie nadchodzi wiosna, czas, w któ-
rym podejmiemy decyzje dotyczące nawoże-
nia naszych upraw. Podjęcie rozsądnej decyzji 
to przede wszystkim spojrzenie wstecz, a więc 
sprawdzenie, jaki nawóz zastosowaliśmy je-
sienią i w jakiej dawce oraz czy ten zabieg był 
poprzedzony analizą zasobności stanowiska. 
To, z czym w nawożeniu kojarzy się nam wio-
sna, to azot, niemniej do pobrania tego plono-
twórczego składnika potrzeba odpowiedniej 
zasobności gleby w  potas. Potas wspomaga 
pobieranie formy NO3 przez rośliny, ponad-
to w  sezonach z niedoborem wody wspoma-
ga efektywne jej wykorzystanie, dodatkowo 
wspomagając transport asymilatów.

Składnikami pokarmowymi, które również przy-
czyniają się do efektywnego wykorzystania 
azotu, są magnez i  siarka podawane wiosną. 
Oba te składniki należy stosować w odpowied-
niej proporcji do azotu, szczególnie jeśli nie jest 
nam znana zasobność gleby. W zbożach stosu-
nek N:S powinien wynosić 6:1, natomiast N:Mg 
6-7:1. Dobre zaopatrzenie w magnez to większa 
wydajność fotosyntezy, a  zatem cała „fabryka” 
rośliny pracuje na 100%. Zdrowa roślina lepiej zi-
muje i jest mniej podatna na choroby i szkodniki.
Nasze wiosenne zalecenia dla potasu, siarki i ma-
gnezu to doskonale znane i  sprawdzające się 
produkty K+S: Korn-Kali oraz kizeryt. 

Dla upraw ozimych:
1.   Korn-Kali – 100–250 kg/ha w  zależności od 

zasobności i  proporcji dostępnego potasu 
do azotu. Często stosowany w  wiosennym 
uzupełnieniu nawożenia jesiennego NPK ze 
względu na potas, magnez i siarkę jako źró-
dło efektywnego pobierania azotu.

2.   ESTA Kieserit – 150–250 kg/ha w zależności 
od potrzeb rośliny i zasobności stanowiska. 

Najlepszy moment na zastosowanie to bar-
dzo wczesna wiosna, co najmniej 2–3 tygo-
dnie przed pierwszą dawką azotu.

Dla upraw jarych:
1.   Korn-Kali – 250–600 kg/ha w  zależności od 

zasobności i proporcji dostępnego potasu do 
azotu. Im wcześniej z wiosny tym lepiej, daje-
my czas na rozpuszczenie i przemieszczenie.

2.   ESTA Kieserit – 150–300 kg/ha w zależności 
od potrzeb rośliny i zasobności stanowiska. 
Najlepszy moment na zastosowanie to – tak 
jak w przypadku Korn-Kali – wczesna wiosna, 
ewentualnie pogłównie.

Wiosenne nawożenie pszenicy ozimej

Nawożenie azotowe pszenicy ozimej – pierw-
sza dawka
Zawsze rozpoczynamy od nawozu azotowego 
z  dodatkiem siarki. W  tym wypadku możemy 
skorzystać z kilku rozwiązań: RSM 26 + S w daw-
ce 150–200 l/ha (50–65 kg N), SALETROSAN 26 
+ S w  dawce 200 kg/ha. Po wiosennej ocenie 
plantacji zadecydujemy o wielkości dawki. Kiedy 
pszenica będzie mocno rozkrzewiona, możemy 
ograniczyć dawkę, a kiedy chcemy ją jeszcze do-
krzewić i warunki wodne są optymalne, możemy 
zastosować wyższą dawkę. Liczbę dawek nawo-
zu azotowego determinować będzie przebieg 
pogody, a zwłaszcza rozkład i ilość opadów.

Druga dawka nawozu azotowego na wiosnę
W drugiej dawce proponujemy RSM 32 z dodat-
kiem inhibitora NovaTec One, który ograniczy stra-
tę azotu, a jednocześnie wydłuży działanie i spowo-
duje, że roślina w większej ilości skorzysta z nawozu 
azotowego. Proponowana dawka to 150 l/ha (63 
kg N) + 7 l NovaTec. Można również zastosować 
mocznik 46% w dawce 150 kg/ha (69 kg N). Zarów-

27|  WIOSNA 2023 

ZBOŻA |  wiedza



no RSM z NovaTec One, jak i mocznik zastosowane 
w drugiej dawce, ze względu na to, że mają wydłu-
żony okres działania, mogą całkowicie pokryć zapo-
trzebowanie na azot w sezonie. Wówczas zamknie-
my nawożenie wiosenne azotem tylko w dwóch 
dawkach (razem 130 kg N/ha). Będzie to korzystne 
zwłaszcza wtedy, kiedy w końcowych fazach (ko-
niec kłoszenia, kwitnienie, dojrzewanie) dojdzie do 
braku wody i przyjdą wysokie temperatury.

Wiosenne nawożenie pszenicy ozimej – trze-
cia dawka
Jeżeli przebieg pogody będzie w miarę normalny, 
możemy zastosować trzecią dawkę nawozu azo-
towego. Wówczas w drugiej dawce możemy za-
stosować SALETROSAN 30 lub saletrę amonową 
ZAKSAN 33,5, PULAN w dawkach 150–200 kg/ha 
(50–60 kg N/ha). W  trzeciej dawce na tzw. kłos 
zawsze należy użyć nawozu azotowego z dodat-
kiem wapnia. Proponujemy SALMAG 27, CANWIL 
lub CAN 27 w dawce 80–100 kg/ha. Każdy z tych 
nawozów zawiera około 4% CaO, co sprawia, że 
azot wolniej się rozkłada i jest wolniej przyswaja-
ny przez roślinę, nie powoduje suszy glebowej. 

Wiosenne nawożenie jęczmienia jarego

Nawożenie fosforem i potasem
Nawożenie fosforem i potasem jest najbardziej 
efektywne, gdy nawozy są dobrze wymieszane 
z 10- do 20-centymetrową warstwą gleby. Je-
żeli zdecydujemy się na wybór kompleksowego 
nawozu i nie wykonaliśmy nawożenia jesienią, 
np. pod orkę, zróbmy to pod wiosenne uprawki 
przedsiewne, 7–14 dni przed siewem ziarna. 

Nawożenie azotem jęczmienia jarego
Azotowe nawożenie w  jęczmieniu uzależnione 
jest od rodzaju uprawy: czy jest to jęczmień bro-
warny, czy paszowy. W przypadku jęczmienia ja-
rego browarnego nawóz azotowy w pierwszej 
dawce może być podany przedsiewnie w  ilości 
40–70 kg N/ha. Z uwagi na ryzyko straty para-
metrów jakościowych ziarna zaleca się unikanie 
pogłównego nawożenia azotem jęczmienia ja-
rego browarnego. 

Rafał Włodarkiewicz
Menedżer produktu, Dział Nawozów
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ODPOWIEDZIALNI 
ZA PLON

W rolnictwie istotna jest wysokość plonu, ale i jego 

jakość. Musimy pamiętać o zachowaniu równowagi 

pomiędzy działalnością człowieka a przyrodą. 

Technologie proponowane przez Grupę Azoty  

są efektywne i przyjazne dla środowiska. 

www.nawozy.eu
www.grupaazoty.com
agro@grupaazoty.com

Poznaj wszystkie nawozy, skanując kod lub odwiedzając stronę:



W
io

se
n

n
e

, d
o

li
st

n
e

, m
ik

ro
e

le
m

e
n

to
w

e
 n

aw
o
że

n
ie

 z
b

ó
ż

30 WIOSNA 2023 |

ZBOŻA |  skala BBCH



ZACZYNAMY 
OD ZIEMI

Żyzna i urodzajna gleba to podstawowy warunek 

rozwoju rolnictwa. W wyniku zmian klimatu  

i działalności człowieka gleba ulega degradacji.  

Obniża się jej potencjał plonotwórczy.  

Nawozy Grupy Azoty przywracają jej równowagę  

i odpowiednie wartości odżywcze. Grupa Azoty  

zaleca regularne przeprowadzanie badań gleby. 

www.nawozy.eu
www.grupaazoty.com
agro@grupaazoty.com

Poznaj wszystkie nawozy, skanując kod lub odwiedzając stronę:
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NIEZBĘDNI 
NA POLACH

Nie istnieją uniwersalne zasady uprawy ziemi.  

Metodę powinno się dostosować do warunków 

panujących na polach. Grupa Azoty wspiera  

dobre praktyki rolnicze oparte na racjonalnej 

gospodarce nawozami, ochronie wód i gleb,  

ochronie bioróżnorodności krajobrazu.

www.nawozy.eu
www.grupaazoty.com
agro@grupaazoty.com

Poznaj wszystkie nawozy, skanując kod lub odwiedzając stronę:



Ochrona 
rzepaku wiosną

Rzepak ozimy należy do roślin o najdłuż-
szej wegetacji. Zakładając, że siewy od-
bywają się po połowie sierpnia, a zbiory 
po połowie lipca, to roślina przebywa 
w polu około 330 dni. Podczas tak dłu-
giego czasu rzepak narażony jest na 
ataki wielu szkodników oraz patogenów 
chorobotwórczych. Ponieważ siejemy 
go w sierpniu, to już jesienią, kiedy ro-
ślina jest w fazie siewek, obserwujemy 
pierwsze objawy żerowania szkodników 
oraz pierwsze objawy porażenia przez 
patogeny chorobotwórcze; trwa to aż 
do końca wegetacji jesiennej. 

Do pierwszych zabiegów ochrony tej rośli-
ny możemy zaliczyć zaprawianie zaprawą 
fungicydową oraz insektycydową. W roku 
2022 w Polsce dopuszczone były dwie za-
prawy insektycydowe (Buteo Start zawie-
rająca fl upyradifuron i  Lumiposa 625 FS 
zawierająca cyjanotraniliprol). Wykorzy-
stanie nasion zaprawionych zaprawą in-
sektycydową znacząco ułatwiło jesienną 
ochronę przeciw szkodnikom, co jednak 
nie znaczy, że zupełnie wykluczyło ryzyko.

Przebieg pogody po siewie na wielu plan-
tacjach spowodował wystąpienie dużych 
ilości pchełki rzepakowej, co wymusiło wy-
konanie nawet kilku zabiegów zwalczają-
cych tego szkodnika już jesienią. Wystąpiły 
też takie szkodniki, jak śmietka kapuścia-
na, która uszkodziła na wielu plantacjach 

system korzeniowy roślin rzepaku, poja-
wiały się też: gnatarz rzepakowy, tantniś 
krzyżowiaczek i mszyce. Oprócz szkodni-
ków można było zaobserwować pierwsze 
objawy chorób grzybowych i to już w fa-
zie siewek rośliny. Do najgroźniejszych 
z nich należą: sucha zgnilizna kapustnych, 
czerń krzyżowych i szara pleśń. Ponieważ 
jesień już za nami, warto się zastanowić, 
jak przygotować się do wiosennej ochro-
ny rzepaku.

Co może nas spotkać wiosną ze strony 
szkodników
Do najważniejszych szkodników rzepaku, 
które występują wiosną, należy grupa cho-
waczy łodygowych, a wśród nich chowacz 
brukwiaczek, chowacz czterozębny oraz 
występujący w nieco mniejszym nasileniu 
chowacz granatek.

Pierwszym obserwowanym wiosną jest 
chowacz granatek, który pojawia się już 
wtedy, gdy temperatura gleby osiągnie 
4°C, ale niewątpliwie najgroźniejszym jest 
chowacz brukwiaczek, który pojawia się 
zaraz później – gdy temperatura podnie-
sie się o kolejne 2 stopnie i osiągnie 6°C.

Jest to chrząszcz długości od 3,2 do 4 mm. 
Jaja składane są do otworów wygryzio-
nych w młodych częściach łodyg, najczę-
ściej około 1 cm poniżej wierzchołka pędu. 
Larwa biało-żółta z ciemniejszą głową, bez-
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noga, długości 7 mm. Larwy żerują wewnątrz 
łodygi, co objawia się zahamowaniem wzrostu 
rośliny, okaleczone miejsca się wydłużają, two-
rząc cienkie rynny, zgrubienia oraz skrzywienia 
w kształcie litery S, następnie łodygi pękają. Po 
opuszczeniu łodygi larwy przepoczwarczają się 
w glebie na głębokości od 2 do 8 cm, a poja-
wiające się po 14–20 dniach chrząszcze zimują 
tam do wczesnej wiosny. Duże straty występują 
zwłaszcza, gdy stosuje się uproszczenia w upra-
wie oraz podczas niskiego poziomu nawożenia 
rzepaku.

Zwalczając chowacza brukwiaczka, należy prze-
strzegać progu ekonomicznej szkodliwości: 10 
chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 2 
do 4 chrząszczy na 25 roślinach. Zabieg zwalcza-
nia chowacza brukwiaczka jest jednym z najwcze-
śniej wykonywanych zabiegów wiosną w rzepaku. 
Do zwalczania szkodników łodygowych możemy 
zastosować produkty z grupy pyretroidów, takie 
jak np. Super Cyper 500 EC w dawce 0,05 l/ha lub 
Kestrel 200 SL, który zawiera acetamiprid, a jego 
zalecana dawka to 0,15–0,25 l/ha.

Inne szkodniki występujące wiosną to np. słody-
szek rzepakowy czy ważna grupa szkodników, 
jaką są szkodniki łuszczynowe, do której zaliczyć 
możemy pryszczarka kapustnika czy chowacza 
podobnika. W przypadku tych szkodników mo-
żemy sobie pomóc, stosując również Kestrel 200 
SL lub Decis Mega czy Super Cyper 500 EC w za-
lecanych dawkach.

Dla słodyszka próg szkodliwości, który wyzna-
cza ekonomiczną zasadność chemicznego zwal-
czania tego szkodnika, to 1 chrząszcz na roślinie 
w fazie zwartego kwiatostanu lub 3–5 chrząsz-
czy na 1 roślinie w stadium luźnego kwiatosta-
nu. W razie przedłużających się nalotów zabieg 
trzeba powtórzyć. Zabieg ten zwalcza jedno-
cześnie chrząszcze chowacza czterozębnego.

Szkodniki łuszczynowe zwalczamy na począt-
ku opadania płatków kwiatowych w momencie 
wykształcania pierwszych łuszczyn, używając 

do tego celu wyżej wymienionych produktów 
i  jednocześnie ściśle przestrzegając terminów 
stosowania wynikających z etykiet tych produk-
tów oraz zasad DPR (dobrej praktyki rolniczej). 

Trzeba również zauważyć, że w ostatnich latach 
paleta insektycydów do stosowania w rzepaku 
została bardzo mocno ograniczona. 

W  sezonie 2023 fi rma Bayer obiecuje wpro-
wadzenie nowego insektycydu systemicznego 
zarejestrowanego do zwalczania szkodników 
w rzepaku. Sivanto Energy – bo tak ma się nazy-
wać ten insektycyd – może znacznie zwiększyć 
możliwości zamiennego stosowania insektycy-
dów w rzepaku i oprócz acetamipridu dać moż-
liwość doboru insektycydu o  działaniu syste-
micznym w roślinie.

Co może nas czekać wiosną ze strony chorób
Przy rzepaku mówimy o trzech głównych termi-
nach stosowania fungicydów umownie nazwa-
nych T1, T2 i T3. Termin T1 już za nami, gdyż jest 
to jesienny termin stosowania fungicydów połą-
czony często z regulacją pokroju rośliny, przygo-
towujący rośliny do lepszego przezimowania.

Teraz staniemy przed pytaniem, jak przystąpić 
do wiosennej ochrony i  jak dobrać fungicydy 
do ochrony w terminach T2 i T3. Zanim przystą-
pimy do doboru fungicydów, musimy określić, 
co chcemy osiągnąć, stosując fungicydy w tych 
terminach. W terminie T2 (faza BBCH 30–34 – 
początek wydłużania pędu, brak międzywęźli 
do widoczne czwarte międzywęźle) najważniej-
szy temat to ochrona przed patogenami wy-
wołującymi suchą zgniliznę kapustnych, a także 
skrócenie i zapobieganie wyleganiu.

Ponieważ najważniejszą chorobą wczesnowio-
senną, która rozwija się zresztą już jesienią, jest 
sucha zgnilizna kapustnych, chciałbym skon-
centrować się na tej właśnie chorobie. Czerń 
krzyżowych i szara pleśń są nieco mniej groźne, 
ale też zwalczane są przy okazji ochrony planta-
cji przeciwko suchej zgniliźnie.
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Sucha zgnilizna kapustnych 
[Plenodomus lingam]
[stadium płciowe: Leptosphaeria maculans, 
Leptosphaeria biglobosa, stadium konidialne: 
Phoma lingam]
 
Szerokie rozpowszechnienie w  głównych re-
jonach uprawy rzepaku. Jeden z  najgroźniej-
szych patogenów rzepaku, może prowadzić do 
znacznych strat w plonie nasion nawet o 75%. 
Jesienne infekcje liści mogą osłabiać rośliny, 
prowadząc tym samym do obniżenia ich mro-
zoodporności. Sprawca choroby atakuje rzepak 
już jesienią i to infekcje jesienne są najgroźniej-
sze. Porażeniu mogą ulec już siewki, liścienie 
oraz liście właściwe. Objawy choroby na liściach 
widoczne są wówczas w  postaci jasnobrunat-
nych plam o  średnicy od 3 do 20 mm, które 
najczęściej przybierają owalny kształt i otoczo-
ne są brunatną obwódką. W  momencie kiedy 
owocniki są w  pełni dojrzałe, przy wilgotnej 
i deszczowej aurze następuje uwalnianie zarod-

ników konidialnych, w wyniku czego porażeniu 
ulegają kolejne rośliny. Objawem porażenia ro-
ślin wiosną jest przewężenie szyjki korzeniowej 
lub części korzenia rzepaku. Objawy choroby na 
łodygach widoczne są w postaci brunatno-brą-
zowych rozległych plam z piknidiami. Osłabio-
na przez grzyb łodyga korkowacieje i murszeje, 
dlatego łatwo się łamie, przez co roślina przed-
wcześnie dojrzewa. Problemem są również 
szkodniki, które uszkadzając tkanki uprawia-
nych roślin, zwiększają ryzyko infekcji. Grzyby zi-
mują w resztkach porażonych roślin. Najczęściej 
są to łodygi rzepaku lub innych roślin z rodziny 
kapustnych, ale także samosiewy rzepaku.
 
Inne choroby, które mogą już się pojawiać i roz-
wijać w tym okresie, ale również znacznie póź-
niej, to: Alternaria brassicae – czerń krzyżowych 
czy Botrytis cinerea – szara pleśń.

Dodatkowo w tym okresie musimy się zastano-
wić, czy chcemy skracać nasz rzepak, czy chcemy 
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zapobiegać wyleganiu, czy chcemy zmniejszyć 
dominację pędu głównego na rzecz pędów bocz-
nych. Jest to uzależnione od wielu czynników, 
takich jak odmiana, gęstość siewu, występowa-
nie samosiewów rzepaku. Dobierając fungicy-
dy na suchą zgniliznę, powinniśmy sugerować 
się skutecznością danej substancji na patogen, 
a także jej wpływem na skracanie i tak:
• tebukonazol – średnie plus skuteczność 

na suchą zgniliznę i dobre skracanie,
• protiokonazol – dobre plus na suchą zgnili-

znę i praktycznie bez wpływu na skracanie,
• metkonazol – dobre na suchą, ale w daw-

ce minimum 60 g i w tej dawce dobre na 
skracanie,

• difenokonazol – dobre na suchą, bez zna-
czenia dla skracania, boskalid – dobre na 
suchą, bez znaczenia dla skracania. 

Jako AGROAS w tym roku będziemy propono-
wać następujące rozwiązania na T2:
• Magnello 350 EC (tebukonazol/difenoko-

nazol) 0,8 l/ha – bardzo dobra skuteczność 
na suchą  zgniliznę oraz dobre skracanie,

• czysty tebukonazol w dawce 250 g s.a./ha 
– u nas będzie dostępny pod nazwami han-
dlowymi (Orius 250 EW, Tebusha 250 EW 
i Ulysses 430 SC) – przy dobrej ochronie 
jesiennej i niskiej presji chorób taki zabieg 
może zupełnie wystarczyć. 

Oczywiście będą dostępne również takie pro-
dukty, jak Caryx 240 SL, Tilmor 240 EC czy To-
prex 375 SC, które stosowane są już od wielu lat.

Następny umowny termin zabiegów fungi-
cydowych w  rzepaku to tzw. T3. Przypada na 
fazę BBCH 65–69 (początek opadania płatków 
kwiatowych do końca kwitnienia). W tym okre-
sie koncentrujemy się na chyba najgroźniejszej 
chorobie, jaką jest zgnilizna twardzikowa po-
wodowana przez Sclerotinia sclerotiorum.

Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie 
kwitnienia rzepaku. Pierwotnym źródłem infekcji 
są sklerocja grzyba znajdujące się w glebie. Kieł-

kujące z nich apotecja rozrzucają zarodniki, które 
roznoszone przez wiatr zakażają rośliny. Rozwo-
jowi zgnilizny twardzikowej sprzyja podwyższo-
na wilgotność powietrza i temperatura powyżej 
20°C w maju. Na porażonych liściach i  łodygach 
widoczne są brunatne plamy. Wewnątrz, a w wa-
runkach dużej wilgotności także na  zewnątrz 
chorych łodyg, rozwija się biała, obfi ta grzybnia, 
w której powstają najpierw szare, a później czar-
ne sklerocja. Chore rośliny więdną i przedwcze-
śnie zamierają. Pędy i łuszczyny powyżej miejsca 
porażenia żółkną i  dojrzewają przedwcześnie, 
mniejsza jest masa nasion, łuszczyny pękają, a ro-
śliny wylegają. Szkodliwość tej choroby jest wy-
soka, od 20% do 60% strat plonu. Patogen może 
przetrwać w glebie nawet 7–10 lat. Tak jak wspo-
mniałem, aby skutecznie walczyć z  tym patoge-
nem, musimy dobrać fungicydy tak, aby zawarte 
w nich substancje radziły sobie głównie z tą cho-
robą, a pozostałe choroby – jak czerń krzyżowych 
czy szara pleśń – będą zwalczane przy okazji i tak:
• azoksystrobina – średnia skuteczność, najle-

piej w mieszance, używając minimum 125 g,
• tebukonazol – średnia skuteczność, samo-

dzielnie min. 200 g, a w mieszance z innym 
triazolem min. 125 g,

• boskalid – dobra skuteczność, najlepiej 
w mieszance,

• metkonazol – średnia skuteczność.

W przypadku tej choroby najlepiej jednak będą 
się spisywały mieszanki dwóch, a nawet trzech 
substancji. Jako AGROAS będziemy propono-
wać następujące rozwiązania na ten termin:

• Royalty 500 WG 0,2–0,3 l/ha + azoksystro-
bina min. 125 g/ha (Tazer 250 SC, Pablo 
250 SC, Afrodyta 250 SC),

• Amistar Gold Max 1 l/ha + Praktis 0,5 l/ha, 
• Royalty 500 WG 0,2 l/ha + Praktis 0,5 l/ha 

+ Pablo 0,5 l/ha.

Dobrze dobrana ochrona jest najlepszą gwaran-
cją sukcesu.

Aleksander Kopytyński
Dyrektor handlowy, Środki Ochrony Roślin 
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ROZPUSZCZALNY W WODZIE NPK

Nawóz krystaliczny NPK 
z mikroelementami rozpuszczalny w wodzie

www.tradecorp.eu

nutricomplex®

OPIS Nutricomplex stanowi zestaw nawozów rozpuszczalnych w wodzie do odżywiania roślin poprzez
fertygację lub nawożenie dolistne. Nutricomplex został przygotowany z surowców o najwyższym
stopniu czystości, w pełni rozpuszcalnych w wodzie i wzbogacony o mikroelementy.
Wykorzystanie różnych form azotu zapewnia szybkie i zrównoważone dostarczanie tego
składnika roślinom. Niska zawartość biuretu w azocie mocznikowym ogranicza możliwość
wystąpienia fitotoksyczności. Fosfor występuje w formie w pełni rozpuszcalnej w wodzie i szybko
asymilowanej przez rośliny. Potas w formie azotanowej jest całkowicie wolny od chlorków i
stanowi najlepsze źródło tego składnika dla roślin. Odpowiednie zbilansowanie poszczególnych
makro i mikro składników w wszystkich formulacjach Nutricomplex umożliwia dostosowanie
nawożenia do zapotrzebowania roślin w różnych fazach rozwoju.

GŁÓWNE KORZYŚCI
w pełni rozpuszczalne w wodzie
pełne i zbilansowane odżywienie roślin
wzbogacone o wysokiej jakości Tradecorpowe 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
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Nutr. Blue (13-40-13) 1-3-1 13 3,6 8,4 1 40 13 - 2
0,06% Fe-EDTA;

0,04% Mn-EDTA;

0,02% Zn-EDTA;

0,01% Cu-EDTA

0,02% B;

0,003% Mo

Nutr. Orange (7-12-40) 1-2-6 7 2,4 4,6 - 12 40 - -

Nutr. Red (15-5-30) 3-1-6 15 8,5 3,5 3 5 30 2 12

Nutr. 18-18-18 1-1-1 18 5,1 7,1 5,8 18 18 - 12

Nutr. 6-10-32 1-2-6 6 2 4 - 10 32 2 31

Nutr. 8-24-24 1-3-3 8 1 7 - 24 24 - 25

Nutr. FF 6-27-0 1-5 6 - 6 - 27 - 3 21,3 5,0% Zn; 3,0% Mn; 
0,5% B; 0,12% Mo



ZALECENIA

nutricomplex®

KOMPATYBILNOŚĆ 
Kompatybilny z większością nawozów i środków agrochemicznych normalnie używanych.
Zaleca się, aby wykonać test przed zmieszaniem.

ROZPUSZCZALNY W WODZIE NPK

Nie stosować w moc-
nym nasłonecznieniu,
kiedy jest sucho i
gorąco (t °> 27 ° C),
przy silnym wietrze.
Nie aplikować na
rosę.
Lepiej opryskiwać na
koniec dnia. Nie
stosować w czasie
kwitnienia.
Minimalna objętość
wody: 150 L dla roślin
rolniczych i warzyw,
400 L dla sadów.

Uprawa Typ nawozu Termin stosowania Dawka Ilość
zabiegów

Burak
cukrowy

Nutr. Blue 13-40-13
lub
Nutri FF  6-27-0

w fazie 4-10 liści
3-5 

kg/ha/
aplikację

min. 1 raz

Nutr. 18-18-18 od fazy 6 liści do zwarcia międzyrzędzi min. 1 raz
Nutr. Red 15-5-30
lub  
Nutr. Orange 7-12-40

w fazie od 10 liści do zwarcia międzyrzędzi 1 raz

Kukurydza

Nutr. Blue 13-40-13
lub  
Nutr. FF 6-27-0

w fazie 4-12 liści 3-5 
kg/ha/

aplikację

min. 1 raz

Nutr. 18-18-18 w fazie 6-12 liści min. 1 raz

Nutr. Red 15-5-30 w fazie 10-12 liści 1 raz

Zboża

Nutr. Blue 13-40-13 pomiędzy fazą końca krzewienia a 1 
kolankiem

3-5 
kg/ha/

aplikację

min. 1 raz

Nutr. 18-18-18 pomiędzy fazą krzewienia a liściem 
flagowym min. 1 raz

Nutr. Red 15-5-30 jesienią (do zwiększenia mrozoodporności) 
przed i po kwitnieniu

1 raz w
p. fazach

Ziemniaki

Nutr. Blue 13-40-13 gdy roślina osiągnie 10-15 cm, 
do kwitnienia co 10 dni

3-5 
kg/ha/

aplikację

2-3 razy

Nutr. 18-18-18 gdy roślina osiągnie 10-15 cm do 
zamierania liści min. 1 raz

Nutr. Red 15-5-30
lub 
N. Orange 7-12-40

w trakcie zawiązywania bulw min. 1 raz

Rzepak

Nutr. Blue 13-40-13
lub  
Nutr. FF  6-27-0

wiosną po ruszeniu wegetacji,
do fazy tworzenia łodygi

3-5 
kg/ha/

aplikację

min. 1 raz

Nutr. 18-18-18 od wytworzenia rozety do fazy kwitnienia min. 1 raz

Nutr. Red 15-5-30
lub
Nutr. 6-10-32

jesienią do zwiększenia mrozoodporności
i w fazie zielonego pąka

1 raz w
p. fazach

Użytki
zielone Nutr. 18-18-18 10kg/ha/pokos

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL
region Polska południowa Andrzej  Zbroja tel 609 476 339, e-mail:  azbroja@tradecorp.sapec.pt 
region Polska centralna i wschodnia  Dariusz  Zmysłowski tel 723 586 088, e-mail:  dzmyslowski@tradecorp.sapec.pt  
region Polska północno- zachodnia   Piotr  Kotowski tel 666 396 816, e-mail:  pkotowski@tradecorp.sapec.pt



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



Wywiad z Marcinem i Andrzejem 
Żymełką, rolnikami z Naczysławek 
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 
w województwie opolskim

Panie Marcinie, gospodarstwo prowadzone 
jest od wielu lat, jak wygląda profi l produk-
cji oraz areał do uprawy?

Marcin Żymełka (MŻ): Gospodarstwo prowadzę 
wraz z  synem Andrzejem, dysponujemy are-
ałem ok. 160 ha. Prowadzimy typową produk-
cję roślinną, w  intensywnym systemie uprawy. 
Lokalizacja gospodarstwa sprawia, że mamy do 
dyspozycji klasy gleby od IIIa do IVb, na których 
uprawiamy pszenicę 70 ha, rzepak 45 ha oraz 
kukurydzę 45 ha.

Z fi rmą AGROAS współpracują panowie już 
od kilku lat i korzystają z doradztwa w każ-
dej z upraw. Co na ten temat możecie powie-
dzieć w zakresie rośliny, jaką jest rzepak?

Andrzej Żymełka (AŻ): AGROAS ma ciekawy plan 
ochrony rzepaku. Korzystamy z rozwiązań fungi-
cydowych i  insektycydowych przedstawionych 
przez doradcę. 

MŻ: Ostateczna decyzja co do środków ochro-
ny roślin jest po mojej stronie, jestem również 
odpowiedzialny za wykonanie zabiegów. Po-
przednie sezony pokazały, że technologia fi rmy 
AGROAS sprawdzała się w 100%. Rzepak wysia-
ny jest w dwóch różnych technologiach uprawy, 
tj. klasyczny system wysiewu siewnikiem oraz 
system punktowy, gdzie rzepak wysiany jest 
w rzędach co 45 cm w ilości 33 roślin/m2. W tym 
miejscu dodać muszę, że technologia dobiera-

na jest również pod odmiany z portfolio fi rmy 
AGROAS; celujemy w odmiany F1 i w 2022 roku 
zbieraliśmy LG Artemis. Na sezon 2023 wysianą 
mamy na naszych polach odmianę Manhattan 
z hodowli Rapool.

Co konkretnie zostało zastosowane w upra-
wach rzepaku w panów gospodarstwie?

MŻ: Z  palety fungicydów i  zarazem regulato-
rów wzrostu zdecydowaliśmy się na stosowa-
nie w  ostatnich sezonach produktu Magnello 
350 SC. Na wybór wpływ miało kilka czynników, 
a główne z nich to grupa oraz zawartość sub-
stancji, zakres stosowania pod kątem BBCH 
rzepaku oraz producent, czyli znany wszystkim 
koncern Syngenta. 

AŻ: Rozmawiając o tym produkcie, warto dodać, 
że jego rejestracja przewiduje zastosowanie za-
równo jesienią, jak i wiosną, czyli dwa razy w se-
zonie wegetacyjnym rzepaku. Jesienią w  fazie 
między 4 a 8 liśćmi rzepaku Magnello w dawce 
0,8 l stosujemy łącznie ze zbilansowaną dawką 
mikroelementów oraz insektycydem o działaniu 
kontaktowym. Rzepak nabiera odpowiedniego 
pokroju, szyjka korzeniowa jest jakby wciągnięta 
do gleby, bardzo spodobały nam się efekty.

Jak wygląda dalsza ochrona rzepaku?

MŻ: Po wznowieniu wiosennej wegetacji i zasi-
leniu rzepaku azotem czekamy na fazę wydłu-
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żania pędu głównego, wtedy stosuję produkt 
Magnello, również w  dawce 0,8 l/ha, razem 
z pierwiastkami, takimi jak bor, siarka i magnez 
oraz odpowiednim insektycydem. W odstępie 
kilkunastu dni dokonujemy lustracji, jak rzepak 
zareagował na wykonany zabieg. W ostatnich 
latach zauważyłem, że regulacja jest na wyso-
kim, czyli pożądanym przeze mnie poziomie, 
a patogeny takie jak sucha zgnilizna w naszych 
uprawach nie występują.

AŻ: Kolejnym zabiegiem na naszych polach 
w  rzepaku jest ochrona około kwitnienia. Je-
steśmy tu z ojcem zgodni od lat i wybieramy 
produkt Pictor 400 SC, głównie ze względu na 
jakość i efekty stosowania. Termin stosowania 
Pictora idealnie dopasowuje się do łącznego 
stosowania z  insektycydem Kestrel 200 SL. 
Pictor 0,5 l/ha daje nam ochronę fungicydową 
przed czernią krzyżowych, zgnilizną twardzi-
kową i  szarą pleśnią, a dodatek Kestrel 0,25 
l/ha zapobiega uszkodzeniom powodowanym 
przez chowacza podobnika i  pryszczarka ka-
pustnika.

O  technologii uprawy rzepaku moglibyśmy 
rozmawiać bardzo długo. Jest wiele prepara-
tów, które można wykorzystać w tej uprawie 
przed siewem oraz na rosnącej już plantacji. 
Zastosowali panowie również nowoczesny 
preparat biologiczny z oferty fi rmy AGROAS. 
Dlaczego?

MŻ: Tak, jest to produkt Fundamental. Ra-
zem z doradcą podjęliśmy decyzję o poprawie 
struktury gleby na kilku moich działkach pro-
dukcyjnych oraz wyeliminowaniu patogenów 
w uprawie rzepaku. Cały zabieg oparty jest na 
preparacie Fundamental dawce 35 l/ha i  jest 
niejako zaszczepieniem gleby. Wykonałem go 
na polach, gdzie został później wysiany rze-
pak. Muszę się również pochwalić zastosowa-
niem tego preparatu już na rośliny rzepaku, 
około 5 października w dawce 6 l/ha + Bioku-
rator 3 l/ha. Plantacje po zabiegach wyglądają 
obiecująco.

Czy pochwalą się panowie wynikami plono-
wania rzepaku w 2022 roku?

AŻ: Z rzepaku jesteśmy bardzo zadowoleni, śred-
ni plon z gospodarstwa to 4,5 t/ha.

MŻ: Plony rzepaku w technologii punktowej po 
sprawdzeniu plonowania są wyższe niż w upra-
wie klasycznej; w  mojej ocenie plantacja jest 
łatwiejsza do prowadzenia. Łan ze względu na 
szerokie międzyrzędzia jest mniej narażony na 
choroby, rośliny mają więcej miejsca na boczne 
rozgałęzienia. 

Na koniec – czego panom życzyć?

MŻ: Kolejnych udanych sezonów z fi rmą AGROAS.

AŻ: Wysokich plonów.

Wywiad przeprowadził Robert Jeziorowski
Regionalny kierownik sprzedaży
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 FUNGICYD

ULYSSES 430 SC
tebukonazol 
 430 g/l (39,29%) 

Fungicyd w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej 
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, 
jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed 
chorobami grzybowymi. Środek wykazuje dodatkowo 
korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. 

STOSOWANIE ŚRODKA:
Rzepak ozimy
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób w następujących terminach:
JESIENIĄ – w stadium 4–8 liści rzepaku (BBCH 14–18).
Sucha zgnilizna kapustnych.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,45 l/ha.

  Stosowanie środka jesienią poprawia również 
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu 
korzeniowego i zahamowanie wzrostu części nadziemnej.

WIOSNĄ – w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30–39).
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
WIOSNĄ – od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 60–69).
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

Pszenica ozima
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób 
w jednym z następujących terminów:
Od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia fl agowego (BBCH 30–39).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści.

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, 
septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy ozimej zalecany termin 
zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

wodnej 
czego 

wo 
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 FUNGICYD

ROYALTY 
boskalid 
 500 g/kg (50%) 

OPIS DZIAŁANIA:
FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny 
wodnej (WG) o działaniu układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Rzepak ozimy
Zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po 

zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy gdy pojedyncze pąki kwiatowe 
(na pędzie głównym) są widoczne, ale nadal zamknięte do końca fazy kwitnienia 
w fazach (BBCH 55–69).

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI 
STOSOWANIA:

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji): nie dotyczy

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, 
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

Środka nie stosować:
  na rośliny mokre,
  przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po 

opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
  podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
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 FUNGICYD

PABLO 250 SC 
azoksystrobina
 250 g/l 

STOSOWANIE:
FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej 
zawiesinydo rozcieńczania wodą (SC) o działaniu wgłębnym 
i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, 
jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime
Mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza 
brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, 
czerń kłosów

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
  Termin stosowania środka: Środek stosować od końca fazy 

krzewienia do końca fazy kłoszenia. Zalecane jest stosowanie go 
zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów, ale już
w mieszance, np. z protiokonazolem lub tebukonazolem.

Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, szara pleśń

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego 
zagrożenia chorobami.

  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo 
lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 
od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy 
wykształcenia pierwszych łuszczyn rzepaku.

Zgnilizna twardzikowa
  Zalecana dawka: 1 l/ha – najlepiej w mieszance protiokonazolem

lub tebukonazolem.

Pablo 250 SC posiada rejestrację dla wielu warzyw, takich jak fasola, 
cebula, pomidor, groch, marchew i inne.
Szczegóły rejestracji w etykiecie rejestracyjnej produktu.
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 FUNGICYD

MAGNELLO 350 EC 
difenokonazol
 100 g/l 

tebukonazol
 250 g/l 

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej, o działaniu zapobiegawczym 
i interwencyjnym, jak również do zapobiegania 
nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie jesiennym 
i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy 
Sucha zgnilizna kapustnych 

  Termin stosowania:
a)  JESIEŃ: Środek stosować od stadium

4 do 8 liści rzepaku (BBCH 14–18). Stosowanie środka 
jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez 
pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie 
wzrostu łodygi.

b)  WIOSNA: Środek stosować od fazy wydłużania pędu 
głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) 
do początku 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 
zastosowania: 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, rzepak ozimy 
Sucha zgnilizna kapustnych 

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy wydłużania 
pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do 
początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31–59). 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,8 l/ha. 

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
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 FUNGICYD

AMISTAR GOLD MAX 
azoksystrobina
 125 g/l (11,4%)  

difenokonazol
 125 g/l (11,4%)  

Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym 
i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego, 
a także interwencyjnego. 

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy
Sucha zgnilizna kapustnych

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub 
natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby:
JESIEŃ – od fazy 4 liści rzepaku do końca wegetacji 
jesiennej (BBCH 14–29),
WIOSNA – od fazy widocznego pierwszego międzywęźla 
do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych
na głównym kwiatostanie (BBCH 31–55).

  Liczba zabiegów: 2.

Zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub 

natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, 
od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 61–69).

  Liczba zabiegów: 1.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

,
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 FUNGICYD

PRAKTIS 
protiokonazol
 250 g/l (25%)  

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do 
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
oraz wyniszczającego.  

STOSOWANIE:
Przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy 
polowych. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima 
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana pszenicy

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,8 l/ha. 

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się 
pierwszych objawów chorób: od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33) oraz
od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy początku kłoszenia (BBCH 39–49). 

  Liczba zabiegów: 2. 

Fuzarioza kłosów 
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. 
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów 

choroby: od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy nabrzmiałej pochwy 
liściowej (BBCH 39–43) oraz od fazy, gdy odsłonięte jest 30% kwiatostanu do pełni fazy 
kwitnienia (BBCH 53–65). 

  Liczba zabiegów: 2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 
  Zalecana ilość wody: 200–500 l/ha. 

Rzepak ozimy 
Zgnilizna twardzikowa 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha. 
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów 

choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60–69). 
  Zalecana ilość wody: 200–500 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
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 REGULATOR WZROSTU

GRASSROOTER
etefon 
 480 g/l (39,5%) 

OPIS DZIAŁANIA:
Środek w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL). 
Powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega 
wyleganiu łanu. Zalecany do stosowania na plantacjach 
szczególnie narażonych na wylegnięcie. Intensywność 
działania środka zależy od terminu zastosowania, fazy 
rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz 
warunków atmosferycznych.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Pszenica ozima, jęczmień ozimy

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania: od wczesnej fazy rozwoju kłosa (początek grubienia pochwy 

liściowej liścia flagowego) do początku fazy kłoszenia (BBCH 41–51).
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Termin stosowania: od wczesnej fazy rozwoju kłosa (początek grubienia pochwy 

liściowej liścia flagowego) do początku fazy kłoszenia (BBCH 41–51).
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI 
STOSOWANIA:
1.  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej 

(okres karencji) – nie dotyczy.
2.  Środka nie zaleca się stosować na plantacjach pszenicy i jęczmienia przeznaczonych do 

produkcji materiału nasiennego.
3.  Środka nie stosować:
   od fazy kłoszenia zbóż,
   na rośliny mokre lub chore,
   w okresie suszy glebowej,
   w temperaturze poniżej 10°C,
   na 4–5 godzin przed spodziewanym deszczem,
   na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, 

ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.
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 INSEKTYCYD

KESTREL 200 SL 
neonikotynoidów acetamipryd 
 200 g/l (17,6%) 

STOSOWANIE ŚRODKA:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych 
lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych. 
INSEKTYCYD w formie koncentratu rozpuszczalnego 
w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie 
działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.
Ziemniak
Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12–0,18 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek należy zastosować w przypadku bujnie rozwiniętej naci 
ziemniaczanej lub dużej liczebności stonki ziemniaczanej.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy gdy drugi liść 
właściwy jest rozwinięty na pędzie głównym (min. 4 cm) do końca fazy rozwoju owoców 
(BBCH 12–79).

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15–0,3 l/ha.

Termin stosowania:
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać 
w fazie wydłużania pędu, od momentu gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 
9 międzywęźli (BBCH 31–39).

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
Chowacz czterozębny

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle, do fazy „żółtego pąka”, 
gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31–59).

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
Słodyszek rzepakowy

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18−0,3 l/ha.

Termin stosowania:
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać 
od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów 
(BBCH 50–60).

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15–0,3 l/ha.

Termin stosowania:
Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych 
kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju 
owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61–71).

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

NASTĘPSTWO ROŚLIN:
Środek nie stanowi zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

eżnych 
ych.

y

ślinie

0,18 l/ha.
12–0,18 l/ha.

/
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 HERBICYD

GRAMINIS 05 EC 
chizalofop-P-etylowy
 50 g/l (5,3%)

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do 
sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, 
przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej 
i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku oraz do 
selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka 
cukrowego i pastewnego.

Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest
bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany
do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty
objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem
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:
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.

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 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.
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WODA 
JEST ŻYCIEM

To element niezbędny do produkcji rolnej.  

W ostatnich latach stała się zasobem niezwykle 

cennym. Grupa Azoty, kładąc nacisk na staranny 

dobór składników oraz form aplikacji swoich nawozów, 

pomaga rolnikom ograniczać negatywne skutki 

niedoboru wody.

www.nawozy.eu
www.grupaazoty.com
agro@grupaazoty.com

Poznaj wszystkie nawozy, skanując kod lub odwiedzając stronę:



Jakie nawozy na wiosnę 
pod uprawę rzepaku?

Jeżdżąc i oglądając plantacje rzepaku pod 
koniec listopada, można zaobserwować, że 
wyglądają one bardzo dobrze, a nawet „za 
dobrze”. Często są zbyt silnie rozwinięte, do 
czego przyczynił się przebieg pogody od sa-
mego momentu siewu, wystarczająca ilość 
opadów i późne przymrozki. Okazało się, że 
o  kondycji i wyglądzie plantacji w  sezonie 
2022 zdecydowała głównie umiejętnie za-
stosowana ochrona fungicydowa i  insekty-
cydowa oraz – przede wszystkim – zastoso-
wanie regulatorów wzrostu.

Po zimie można wykonać analizę gleby, aby okre-
ślić ilość azotu w glebie. Jego ilość będzie zależa-
ła od przedplonu, ilości wysianego jesienią nawo-
zu azotowego, przebiegu pogody, a  zwłaszcza 
od ilości opadów i tego, jak długo gleba była za-
marznięta. Duża ilość opadów na niezamarzniętą 
ziemię powoduje wypłukanie azotu mineralnego 
i potasu, a w mniejszym stopniu fosforu. Mocno 
widoczne jest to na glebach lekkich piaszczystych. 
Uzupełnić potas możemy w prosty sposób, sto-
sując KORN-KALI w dawce 100–120 kg/ha (40% 
K2O + 6% MgO + 3% N) wczesną wiosną jeszcze 
na zamarzniętą glebę. Podobnie wczesną wiosną 
możemy podać roślinom brakujący magnez i siar-
kę. W tym wypadku najlepiej zastosować nawóz 
ESTA KIESERIT (25% MgO + 5% SO3) lub granulo-
wany siarczan magnezu (21% Mg, 30% S) w ilości 
120–150 kg/ha. Od kilku lat stosowanie obu tych 
nawozów (KORN-KALI, kizeryt) wczesną wiosną 
stało się nieodzowne i zajęło podstawowe miej-
sce w technologii uprawy rzepaku ozimego.

Ile azotu na wiosnę?
Nie wiemy jeszcze, jaka ta wiosna będzie – czy 
przyjdzie szybko, czy pojawią się późne przy-
mrozki wiosenne, a może wiosna będzie późna, 
ale bez przymrozków. Przebieg pogody będzie 
determinował sposób nawożenia wiosenne-
go oraz formę azotu, jaką zastosujemy w po-
szczególnych dawkach. Najczęściej spotykam 
się w  terenie ze stosowaniem dwóch dawek 
nawozu azotowego. Wysokość pierwszej daw-
ki azotu w  rzepaku może wynosić 80–100 kg/
ha, a drugiej 70–90 kg/ha. Termin zastosowania 
pierwszej dawki zależeć będzie od przebiegu 
temperatur wiosennych, ale w  ostatnim cza-
sie przypada na koniec lutego lub pierwsze dni 
marca. Druga dawka podawana jest zazwyczaj 
2–3 tygodnie po pierwszej.

Jaką formę azotu podać w poszczególnych 
dawkach?
Pierwsza dawka azotu to przede wszystkim for-
ma azotanowa, która szybko pobudza rośliny. 
Idealnym nawozem będzie taki, który łączy for-
mę azotanową oraz siarkę. Rzepak jest rośliną 
siarkolubną, a sama siarka wspomaga efektyw-
ne pobieranie azotu przez roślinę. Do wczesno-
wiosennego stosowania dobrym nawozem jest 
SALETROSAN NS 26-13 w dawce 250–300 kg/
ha. Nawóz ten o granulacji 3–6 mm pozwala na 
jego równomierny wysiew do szerokości do 32 
m. Innym polecanym nawozem azotowym z do-
datkiem siarki jest RSM S 26 N + 3 S oraz RSM 
28 N + 5 S. Skład płynnego nawozu RSM to 50% 
mocznika i 50% azotanu amonu. Pierwsza daw-
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ka startowa powinna wynosić ok. 200–250 l/ha 
(70–80 kg/ha). Nawóz można podawać nawet 
w  temperaturze -3°C, ale lepiej nie stosować 
na mokre rośliny lub w przypadku kiedy po za-
biegu spodziewany jest deszcz, ponieważ może 
dojść do poparzeń. W  drugiej dawce mamy 
już do dyspozycji więcej nawozów azotowych. 
Można powiedzieć, „ilu rolników, tyle teorii 
nawożenia” – PULAM 34% N, ZAKSAN 33,5% 
N lub ANVISTAR 34 N w dawce 300 kg/ha. Mo-
żemy po raz drugi zastosować nawóz płynny 
RSM 32 w dawce 250 l/ha, zwłaszcza że do roz-
tworu można dodać insektycyd na chowacza, 
siarkę w  płynie, bor lub inne mikroelementy 
(z  wyjątkiem siarczanu magnezu i  siarczanu 
manganu – może wytrącić się osad). Kolejną do-
brą propozycją dla rolników do zastosowania 
zwłaszcza w drugiej dawce jest mocznik 46 N 
w dawce 150–200 kg/ha; forma amidowa, czyli 

wydłużony czas działania w temperaturach po-
wyżej 10°C.

Wydaje się, że nawożenie rzepaku jest bardzo 
proste, 300–400 kg NPK przedsiewnie, później 
jesienią troszkę azotu pogłównie (40 kg), a na 
wiosnę dwukrotny przejazd rozsiewaczem 
oraz wysianie po 300 kg nawozu azotowego – 
„i po robocie”. Jednak same nawozy granulo-
wane to nie wszystko. Nie możemy zapomnieć 
o nawożeniu dolistnym, które uzupełni zapo-
trzebowanie roślin na mikroskładniki, np. bor, 
magnez, siarkę, cynk. Dopiero zastosowanie 
i współdziałanie wszystkich tych makro- i mi-
kroskładników może zapewnić nam pewność, 
że zrobiliśmy wszystko, co do nas należało. 

Mazur Robert
Zastępca menedżera produktu, Dział Nawozów
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W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,

tworzymy produkty nowoczesne, które mają

praktyczne zastosowanie w różnych warunkach

i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

www.nawozy.eu
www.grupaazoty.com
agro@grupaazoty.com

Poznaj wszystkie nawozy, skanując kod lub odwiedzając stronę:



    Produkt dostępny tylko wDostępny w sklepie internetowym lub w punktach stacjonarnych

Najlepszy, naturalnie !  

aktywuje składniki
pokarmowe

stymuluje 
rozwój korzenia

zwiększa 
pojemność wodną 

 

reaktywuje 
życie w glebie



Biologiczne sposoby 
prowadzenia upraw

Alternatywą dla stosowania syntetycznych 
środków ochrony roślin lub ich uzupełnieniem 
są biologiczne preparaty: FUNDAMENTAL 
i BIOKURATOR.

Przed wiosennym siewem wszystkich uprawia-
nych roślin zalecamy doglebową aplikację pre-
paratu FUNDAMENTAL, który przede wszystkim 
ograniczy występowanie patogenów chorobo-
twórczych, zapewni lepsze wykorzystanie sub-
stancji odżywczych dostępnych w glebie, a tak-
że zapewni intensywny rozwój korzeni i  całej 
rośliny. Co ważne, zastosowanie preparatu FUN-
DAMENTAL (doglebowo i  nalistnie) ogranicza 
wrażliwość rośliny na warunki stresowe, które 
przecież tak często występują wiosną.

FUNDAMENTAL i BIOKURATOR można stosować 
nalistnie łącznie z  preparatami FUNDAMENTAL 
CA (węglan wapnia) lub BIOKURATOR LIQUID CA 
(chlorek wapnia), a dobroczynne bakterie zawar-
te w  ich składzie zapobiegają chorobom grzybo-
wym, pobudzają układ odpornościowy rośliny do 
obrony przed patogenami, stymulują wzrost i pra-
widłową kondycję rośliny. 

Preparat FUNDAMENTAL ani BIOKURATOR nie 
działają jak fungicydy chemiczne, a ich działanie 
nalistne w połączeniu ze środkiem FUNDAMEN-
TAL CA (3 kg/ha) lub BIOKURATOR LIQUID CA 
opiera się na zasadzie zajętego miejsca na li-
ściu. Umieszczone odpowiednio wcześniej bak-
terie, które te biopreparaty mają w  składzie, 
wraz z wapnem (FUNDAMENTAL CA, BIOKURA-
TOR LIQUID CA), zasiedlają powierzchnię liścia, 
znacznie ograniczając możliwość dostępu do 

rośliny patogenom chorobotwórczym, bakte-
rie pobudzają także system odpornościowy ro-
śliny. Stosując biopreparaty nalistnie, możemy 
ograniczyć stosowanie fungicydów chemicz-
nych, których dostępność jest z  roku na rok 
coraz mniejsza. Istotną wartością preparatów 
FUNDAMENTAL i BIOKURATOR jest brak uod-
pornień oraz bezpieczeństwo dla rośliny.

FUNDAMENTAL i  BIOKURATOR wykorzystują 
żywe organizmy mikrobiologiczne i aby wyko-
nane zabiegi przyniosły zamierzony i  zadawa-
lający efekt, należy pamiętać o paru prostych, 
lecz kluczowych zasadach stosowania:

1.   Najważniejsza zasada – aplikacja zarówno 
doglebowa, jak i nalistna preparatów musi 
odbywać się w pochmurną pogodę lub wie-
czorem (promieniowanie UV zabija bakterie).

2.   FUNDAMENTAL stosowany doglebowo musi 
być płytko wymieszany z glebą.

3.   Aplikacja doglebowa może być przeprowa-
dzona podczas opadu deszczu (nie zlew-
ny), wówczas nie trzeba mieszać z glebą.

4.   Zalecana ilość wody w aplikacji doglebowej 
lub nalistnej to 250–400 l/ha.

5.   Używamy dysz średnio kroplistych.
6.   Optymalna temp. podczas zabiegu to 8–25°C.

Dawki stosowania doglebowego to:
• FUNDAMENTAL 30–50 l/ha
Dawki stosowania nalistnego to:
• FUNDAMENTAL 5 l/ha + FUNDAMENTAL CA 

3 kg/ha
• BIOKURATOR 1 l/ha + BIOKURATOR LIQUID 

CA 3 l/ha
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TOP HUMUS

Top Humus przeznaczony jest do wszelkich roślin w uprawach 
wielkoobszarowych: polowych, sadowniczych i pod osłonami, jak również 
w szkółkach. Powoduje znakomite efekty wzrostowe w uprawach 
ekologicznych, konwencjonalnych i zintegrowanych. 

TOP HUMUS zastosowany:
  doglebowo – istotnie zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną
  doglebowo i dolistnie w okresie wegetacji roślin – powoduje wysokie i zdrowe 

plonowanie nawet na słabych glebach

ZALETY PRODUKTU:
  Przygotowuje glebę do siewu.
  Poprawia strukturę i optymalizuje stosunki powietrzno-wodne gleby.
  Kompleksowo rozkłada resztki pożniwne.
  Podnosi zdolność gleby do utrzymywania wody.
  Stymuluje silny rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej roślin.
  Powoduje wzrost dobroczynnych grzybów mikoryzowych i trichodermy przy 

korzeniach roślin.
  Przywraca aktywność biologiczną i urodzajność gleb.
  Sprawia, że w glebie wzrasta ilość pożytecznej fauny, w tym dżdżownic.
  Podnosi opłacalność produkcji.

SKŁAD:
Miliardy pozytywnych mikroorganizmów 106 jtk, w tym między innymi: 

  bakterie fosforowe, celulolityczne, Azotobacter, promieniowce, fl uoryzujące, 
przetrwalnikujące i Bacillus;

  55% kwasy humusowe;
W skład produktu wchodzą również białka, aminokwasy, krzemionka koloidalna,
dobroczynne grzyby, enzymy i substancje wzrostowe (witaminy, auksyny,
cytokininy i enzymy).
Makro- i mikroelementy: azot (N) min. 0,02% (m/m), fosfor (P2O5) min. 0,30%
(m/m), potas (K2O) min. 0,55% (m/m), magnez (MgO) min. 0,05% (m/m), wapń
(CaO) min. 0,30% (m/m), żelazo (Fe) min. 450,0 mg/kg, mangan (Mn) min. 15,0
mg/kg, cynk (Zn) min. 3,0 mg/kg, miedź (Cu) min. 1,0 mg/kg.

ZASTOSOWANIE:
TOP HUMUS stosujemy dwa razy do roku. Pierwszy zabieg wykonujemy wiosną, a drugi 
jesienią. 
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WIOSNĄ – pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji do końca maja. Można 
stosować po wschodach roślin,
JESIENIĄ – po zbiorach do połowy listopada pod warunkiem, że średnia temperatura 
dobowa nie jest mniejsza niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.
Do każdego z zabiegów używamy 20 l TOP HUMUSU na 1 ha. Zabiegi zaleca się 
wykonywać na wilgotną glebę, krótko przed planowanymi uprawkami. W przypadku 
kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby po wykonanym zabiegu, korzystnie jest 
wykonać oprysk TOP HUMUSEM na wilgotną glebę, krótko przed przewidywanymi 
opadami lub w czasie opadów, tak aby mógł jak najszybciej przedostać się do strefy 
korzeniowej roślin.

TERMINY STOSOWANIA:
WIOSNA – pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji roślin do końca maja. 
Można stosować po wschodach roślin,
LATO – dokarmianie dolistnie. Optymalne warunki to duża wilgotność powietrza 
i temperatura w granicach 10–20°C. W dni słoneczne opryski należy wykonać wcześnie 
rano lub późnym wieczorem,
Na ściernisko – tuż przed planowanymi uprawkami,
JESIEŃ – po zbiorach do połowy listopada pod warunkiem, że średnia temperatura 
dobowa nie jest mniejsza niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin. 

ZASTOSOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:
Doglebowo – wiosną po ruszeniu wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią przed 
ustaniem wegetacji (II termin), używając do każdego terminu 20l/ha TOP HUMUSU 
po uprzednim rozcieńczeniu w 400 l wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową należy 
pokryć glebię na powierzchni 1 ha, używając opryskiwacza lub wozu asenizacyjnego. 
Zabieg najlepiej wykonać przed uprawkami lub w czasie opadów deszczu, tak aby TOP 
HUMUSU mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.
Dolistnie – w okresie wegetacji roślin należy wykonywać opryski, stosując 5 litrów TOP 
HUMUSU rozcieńczonego w 200 l wody. Dokarmianie dolistne TOP HUMUSEM stosować 
od ruszenia wegetacji do zbiorów, nie częściej niż raz w tygodniu. Dodatkowe opryski 
drzew i krzewów owocowych po zbiorach przygotują rośliny do spoczynku zimowego 
i spowodują szybki rozkład masy organicznej na glebie.

DODATKOWE INFORMACJE:
Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami 
syntezy chemicznej.
Stosować w temperaturze powyżej 5°C. Można stosować po wschodach roślin.
Przechowywać w miejscu zacienionym w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej 
niż 30°C.
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AZOFOS 

TAZOFOS nawozowy produkt mikrobiologiczny zaliczany do PGPR 
(Plant Growth Promoting Rhizobacteria) promujących wzrost i rozwój 
roślin. Zawiera w swoim składzie wyselekcjonowane bakterie azotowe 
pochodzenia glebowego Bacillus azotofi xans i bakterie zaliczanych do 
gatunków moblizujących fosfor – Bacillus megaterium.  

ZASTOSOWANIE:
  Wiąże azot atmosferyczny i udostępnia go roślinom w łatwo przyswajalnej formie.
  Promuje wzrost i rozwój roślin.
  Stymuluje naturalne procesy odżywiania roślin.
  Poprawia strukturę i życie mikrobiologiczne gleby.
  Stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego.
  Uzupełnia działanie nawozów mineralnych/organicznych w celu optymalizacji 

skuteczności.
  Redukuje użycie nawozów mineralnych.

TERMIN STOSOWANIA:
Uprawy ozime: 0,5–1,5 kg/ha 
JESIEŃ – na glebę przed siewem roślin, następnie uprawa mechaniczna 
WIOSNA – aplikacja po ruszeniu wegetacji w sprzyjających warunkach
Uprawy jare: 0,5–1,5 kg/ha 
WIOSNA – na glebę przed wysiewem nasion, następnie uprawa mechaniczna

SKŁAD: 
Naturalnie wyselekcjonowane z gleby mikroorganizmy glebowe w formie proszku do 
sporządzania zawiesiny

  Bacillus azotofi xans 2,5*109 CFU/g;
  Bacillus megaterium 2,5*109 CFU/g;

Produkt zawiera wyłącznie mikroorganizmy oraz substancje stanowiące pożywkę dla 
tych mikroorganizmów i ich metabolity, a także nieszkodliwe substancje resztkowe 
z pożywek, które poprawiają aktywność biologiczną gleby lub stymulują procesy 
odżywiania roślin lub grzybów, a wyłącznym celem ich zastosowania jest poprawa 
efektywności wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny lub grzyby, ich 
odporności na stres abiotyczny, ich cech jakościowych lub przyswajalności przez nie 
składników pokarmowych z form trudno dostępnych w glebie.

Preparat nie zawiera organizmów modyfi kowanych genetycznie (GMO) ani organizmów 
patogenicznych.
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BIOKURATOR  
Innowacyjny preparat wspomagający 
rozwój roślin. Zawiera wyselekcjonowane 
i wysokoskoncentrowane szczepy mikroorganizmów 
odpowiedzialnych przede wszystkim za zwiększenie 
odporności roślin przeciwko patogenom 
grzybowym.  

SKŁAD:
  Bakterie kwasu mlekowego.
  Drożdże.
  Bakterie wspomagające fotosyntezę.
  Woda.
  Melasa z trzciny cukrowej.

ZALETY:
  Synteza naturalnych barier chroniących przed patogenami.
  Uruchomienie systemu obronnego rośliny.
  Konkurencja z patogenami o miejsce receptorowe na roślinie.
  Zaburzenie cyklu życiowego patogenów.
  Synteza kwasów organicznych i bakteriocyn.
  Większa odporność na choroby grzybowe.

ZASTOSOWANIE:
Zalecane stosowanie w uprawach zbóż: Biokurator aplikuje się po fazie kłoszenia, 
bezpośrednio na liście jako roztwór wodny w postaci mgły wodnej o stężeniu ok. 
0,4–0,1% przy użyciu odpowiedniego urządzenia spryskującego. W zależności od 
zastosowanej techniki rozpylania można stosować również wyższe stężenia.
Dawka aplikacyjna wynosi: 1 l Biokurator/ha.
Zalecane stosowanie w uprawach warzyw, winorośli i w sadownictwie: Biokurator 
można aplikować od fazy 3–5 liści jako roztwór wodny w postaci mgły wodnej o stężeniu 
około 0,4–0,1% przy użyciu odpowiedniego urządzenia spryskującego. W zależności od 
zastosowanej techniki rozpylania można stosować również wyższe stężenia.
Dawka aplikacyjna na zabieg wynosi: 1l Biokurator/ha. 
Należy przeprowadzić co najmniej 2–5 zabiegów.

zmów 
zenie 
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BIOKURATOR LIQUID CA
Biokurator Liquid Ca jest płynną formulacją wapnia 
i charakteryzuje się doskonałą rozpuszczalnością 
w wodzie.

SKŁAD:
Roztwór chlorku wapnia

ZALETY STOSOWANIA:
  Zwiększona intensywność fotosyntezy.
  Hamowanie aktywności enzymów pektynolitycznych 

wytwarzanych przez patogeniczne grzyby.
  Większa odporność na suszę.
  Optymalne zaopatrzenie w wapń.
  Stabilizacja i wzmocnienie ścian komórkowych.
  Tworzenie sprzyjającego środowiska dla pożytecznych mikroorganizmów.

ZASTOSOWANIE:
Zabiegi nalistne dla wszystkich rodzajów upraw, zaleca się łączne stosowanie 
z Biokurator (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania).

Zalecane stosowanie w uprawach zbóż: Biokurator Liquid Ca aplikuje się po fazie 
kłoszenia bezpośrednio na liście jako roztwór wodny w postaci mgły wodnej o stężeniu 
ok. 1,5–3% przy użyciu odpowiedniego urządzenia spryskującego. W zależności od 
zastosowanej techniki rozpylania można stosować również wyższe stężenia.

Dawka aplikacyjna wynosi 3 l Biokuator Liquid Ca/ha.

Zalecane stosowanie w uprawach warzyw, winorośli i w sadownictwie: Biokurator 
Liquid Ca można aplikować od fazy 3–5 liści bezpośrednio na liście jako roztwór wodny 
w postaci mgły wodnej o stężeniu około 0,6–1,2% przy użyciu odpowiedniego urządzenia 
spryskującego. W zależności od zastosowanej techniki rozpylania można stosować 
również wyższe stężenia.

Dawka aplikacyjna na zabieg wynosi 2 l Biokurator Liquid Ca. Należy przeprowadzić co 
najmniej 2–5 zabiegów.

Biokurator i Biokurator liquid Ca są stosowane łącznie jako ZABIEG NALISTNY.

pnia 
ą 
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FUNDAMENTAL  
Fundamental jest preparatem biologicznym, który 
wspiera uprawę roślin w procesie namnażania 
mikroorganizmów (Bidobacterium animalis, 
Bidobacterium bidum, Lactobacillus fermentum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, 
Rhodopseudomonas palustris i Saccharomyces 
cerevisiae), w procesie fermentacji melasy z trzciny 
cukrowej i wody. Fundamental nie zawiera żadnych 
genetycznie modyfi kowanych mikroorganizmów. 

SKŁAD:
Bakterie kwasu mlekowego, Drożdże, Bakterie wspomagające fotosyntezę, Bakterie 
rozkładające resztki pożniwne, Woda, Melasa z trzciny cukrowej.

ZALETY Z DOGLEBOWEGO STOSOWANIA:
  Intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego.
  Zmniejszenie liczby zarodników patogenicznych grzybów.
  Naturalna stymulacja wzrostu.
  Szybszy rozkład materii organicznej w glebie.
  Rozpuszczenie trudno dostępnych składników pokarmowych w glebie.
  Stymulacja rozwoju grzybów pożytecznych.

ZALETY Z NALISTNEGO STOSOWANIA:
  Poprawa efektu zieloności.
  Stymulacja wzrostu roślin.
  Zwiększenie odporności na suszę i choroby.
  Konkurencja z patogenami o miejsce receptorowe na roślinie.
  Wpływ na syntezę naturalnych barier chroniących przed patogenami.

ZASTOSOWANIE:
Zabiegi doglebowe:
W celu zwiększenia aktywności biologicznej gleby oraz przyśpieszenia rozkładu resztek 
pożniwnych stosować preparat doglebowo w formie oprysku roztworem wodnym 
o stężeniu ok. 15–25%. Po aplikacji wymieszać z glebą. Podczas stosowania unikać 
bezpośredniego promieniowania słonecznego.
Zalecana dawka: 30–50 l/ha.
Zabiegi nalistne:
Fundamental stosować dolistnie w formie oprysku roztworem wodnym w stężeniu 
ok. 1–3%, zapobiegawczo, przed pojawieniem się objawów chorobowych, przy użyciu 
opryskiwaczy polowych.
Zalecana dawka: 3–5 l/ha. 
Liczba zabiegów w okresie wegetacji: 3–5. Preparat stosujemy w zabiegach dolistnych 
łącznie z Fundamental Ca (5 l/ha Fundamental + 3 kg/ha Fundamental Ca).
WAŻNE: Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub tuż przed deszczem (czas 
absorpcji przez roślinę wynosi ok. 3 godziny).
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FUNDAMNETAL CA
Fundamental CA jest środkiem wspierającym 
biologiczną ochronę roślin zawierający węglan 
wapnia naturalnego pochodzenia wydobywany 
w Austrii. Występuje w postaci proszku, nie zawiera 
dodatków substancji chemicznych.

Wielkość cząsteczek: 10 μm

SKŁAD:
Węglan wapnia

ZALETY STOSOWANIA:
  Zwiększona intensywność fotosyntezy.
  Hamowanie aktywności enzymów pektynolitycznych wytwarzanych przez 

patogeniczne grzyby.
  Większa odporność na suszę.
  Optymalne zaopatrzenie w wapń.
  Stabilizacja i wzmocnienie ścian komórkowych.
  Tworzenie sprzyjającego środowiska dla pożytecznych mikroorganizmów.

ZASTOSOWANIE:
Produkt Fundamental Ca przeznaczony jest do dolistnego stosowania na wszystkie 
uprawy łącznie z Fundamental.
Fundamental Ca stosować w formie oprysku roztworem wodnym o stężeniu ok. 1–2%, 
zapobiegawczo, przed pojawieniem się objawów chorobowych.
Zalecana dawka: 3 kg/ha. 
Liczba zabiegów w okresie wegetacji: 3–5. 
Preparat Fundamental Ca stosujemy w zabiegach dolistnych łącznie z Fundamental (5 l/
ha Fundamental + 3 kg/ha Fundamental Ca).

iera 
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240 PKT 8 PKT40 PKT80 PKT160 PKT

 21 800 
punktów

 4 750
punktów

AGROPULA – program powstał z myślą o naszych Klientach, któ-
rzy dokonując zakupów w naszej Firmie, będą zbierać punkty na 
swoich indywidualnych kontach. Następnie będą mogli wymie-
niać je na produkty z bogatego katalogu nagród. 

Aby przystąpić do programu, należy poprawnie wypełnić formularz, 
który będzie dostępny u przedstawiciela handlowego, na stronie in-
ternetowej lub w punkcie sprzedaży. Po weryfi kacji dokumentów 
każdemu Uczestnikowi programu wydamy kartę członkowską, za 
której pośrednictwem będzie mógł logować się do panelu Klienta. 

Punkty przyznawane są na podstawie zapłaconych faktur potwier-
dzających zakup towarów promowanych. Katalog towarów promo-
wanych dostępny jest na stronie www.agropula.pl.

Za każde 500 zł netto wydane na produkty z danej grupy towarów 
promowanych Uczestnik otrzyma odpowiednio:

Uczestnik może kupić nagrodę za 1 zł pod warunkiem posiadania 
odpowiedniej liczby zdobytych punktów. 

 106 250 
punktów



Towarowe alternatywy: 

groch i owies
Groch – znasz go jako poplon, poznaj 
jako roślinę uprawną
W ostatnich latach mamy do czynienia ze 
zmianami roślin uprawnych w  płodozmia-
nie. Dopłaty to dość krótkotrwały bodziec 
zakupowy, natomiast kluczowy jest rynek 
zbytu. Mając nową roślinę, musimy mieć 
możliwość pewnej sprzedaży plonu. Na 
przykład rynek roślin białkowych zawsze ist-
niał, ale był skoncentrowany tylko na białku 
w  pewnym standardzie – krótko mówiąc, 
królowała importowana soja. Czytając na 
temat nowelizacji ustawy o paszach, która 
przesuwa zakaz stosowania pasz GMO na 
1 stycznia 2025 roku, należałoby się zasta-
nowić, czy taka roślina nie powinna na stałe 
zagościć na naszych polach. Bardzo często 
jest ona już zadomowiona, groch na po-
plony to coraz częstszy gość na polach. To 
roślina endemiczna i tolerująca przymrozki; 
wcześnie posiana daje stabilny plon, a  ry-
nek nasion roślin białkowych się zwiększa. 
To, w  jakiej skali, dla sprzedającego jest 
mało istotne, ważne jest, by wybrać najlep-
sze odmiany sprawdzone w praktyce upra-
wowej i skupowej.

Groch siewny w naszym kraju użytkowany 
jest jako roślina jadalna i pastewna. Upra-
wa grochu siewnego przerywa następ-
stwo zbóż po sobie, spełniając tym samym 
ważną i często niedocenianą rolę w zmia-
nowaniu. Po uprawie grochu plony zbóż 
czy rzepaku mogą być wyższe o  nawet 

20% przy dotychczas stosowanej techno-
logii produkcji, głównie za sprawą boga-
tych w składniki odżywcze resztek pożniw-
nych grochu (groch korzysta z  głębszych 
pokładów składników odżywczych, które 
następnie pozostawia na powierzchni dla 
roślin następczych), funkcji fi tosanitar-
nej (ograniczenie występowania chorób 
zbóż), ale także poprawy struktury gleby 
i  jej życia biologicznego. Nasiona grochu 
siewnego zawierają dużo lizyny, która 
wpływa na wartość odżywczą białka.

Przyczyny wzrostu zainteresowania upra-
wami strączkowymi to wysokie ceny ryn-
kowe komponentów wysokobiałkowych 
oraz dopłaty do roślin białkowych. Spo-
śród wszystkich roślin strączkowych groch 
jest rośliną, którą można uprawiać zarów-
no na glebach dobrej jakości, jak i na tych 
słabszych, dobrze konkuruje z zachwasz-
czeniem wtórnym oraz w stosunku do bo-
biku i soi znacznie stabilniej i wyżej plonu-
je. Uprawa grochu siewnego w ostatnich 
latach nabiera coraz większego znaczenia 
dzięki postępowi hodowlanemu, który 
wiąże się ze wzrostem potencjału plono-
wania, odpornością poszczególnych od-
mian na wyleganie i choroby pustoszące 
plantacje. Coraz większe znaczenie od-
grywają pojawiające się nowe odmiany 
stojące grochu. Zbiór grochu siewnego 
dość często stanowił problem ze wzglę-
du na podatność odmian na wyleganie. 
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Odmiany grochu stojącego takie jak Alvesta czy 
Cameleon nie wylegają, co stanowi bardzo ko-
rzystną cechę przy zbiorze, a dodatkowo strąki 
mają niską skłonność do pękania. Rośliny gro-
chu tworzą silny i zwarty łan, dzięki czemu zbiór 
grochu siewnego staje się szybki i pozbawiony 
strat związanych z niemożliwością zbioru strą-
ków leżących tuż nad ziemią.

Towarowa produkcja owsa
Owies to najbardziej niedoceniana roślina 
uprawna w Polsce, a wokół jej uprawy istnieje 
wiele stereotypów. W czasach przedwojennych, 
gdy pogłowie koni wynosiło ponad 4 mln sztuk, 
stanowiły one podstawę lokalnego transportu 
i wszelkich zabiegów wymagających siły pocią-
gowej w rolnictwie. Konie były również podsta-
wą logistyki Wojska Polskiego z  transportem, 
włączając w  to nawet logistykę artylerii. W ar-
mii na konia przypadało od 4,5 do 6 kg owsa na 
dzień poza działaniami wojennymi, ale ofi cero-
wie często dokupywali swoim koniom owies za 
własne pieniądze i  dostawały one więcej, niż 
wynikało to z  ustalonych norm. Historycznie 
przekazano więc następnym pokoleniom, aby 
to „paliwo” dla koni, czyli owies siać gdzie się 
da i  jak się da, a więc po prostu byle jak. Z ra-
cji drastycznego spadku liczby koni po II wojnie 
światowej nie dbano o stan upraw owsa. W ko-
lejnych dekadach postęp biologiczny ominął tę 
roślinę, a jej uprawa w Polsce stała się regional-
na i  skrajnie niskonakładowa. Wymienialność 
kwalifi kowanego materiału siewnego szorowa-
ła po dnie statystyk, nawożenie i ochrona ogra-
niczały się właściwie do zastosowania najtań-
szego herbicydu. 

Gdy w  2018 roku zgłosiłem do doświadczeń 
w SDOO Głubczyce dwie odmiany grochu wio-
dącego hodowcy, zdecydowałem, że zgłoszę 
również dwie odmiany owsa. Celem doświad-
czenia było sprawdzenie potencjału plonowa-
nia. Wyniki owsów to 9 t/ha, przy czym w wy-
nikach zaznaczono, że mimo niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych doświadczenie uzna-
no za udane. Gdy pokazywałem wyniki na spo-
tkaniach z  fi rmami z  branży agrotechnicznej 
i rolnikami, nikt nie brał tego na poważnie. Nie 
zauważono wtedy, że ta roślina może być pro-
dukcją towarową, co wynikało z braku możliwo-
ści zbytu większych ilości w Polsce i ze stereoty-
pów dotyczących tego gatunku. Obecnie owies 
jest poszukiwaną rośliną, produkuje się z niego 
wiele mieszanek fi t w żywieniu ludzi, takich jak 
müsli i płatki, oraz napojów na bazie owsa.

Owies jest nie tylko cennym zbożem fi tosani-
tarnym w płodozmianie, lecz także przy odpo-
wiedniej agrotechnice może dać wysokie plony. 
W ostatnich latach trzyma także dobrą cenę. Jest 
bardzo interesującym zbożem dla wszystkich 

77|  WIOSNA 2023 

OWIES i GROCH |  wiedza



rolników, którzy stosują płodozmiany zbożowo -
-rzepaczane. W takich płodozmianach może być 
alternatywą dla kukurydzy. Wcześnie dojrze-
wające odmiany owsa mogą być także dobrym 
przedplonem dla rzepaku. Jako przedplon dla 
zbóż ozimych może być traktowany jako roślina 
fi tosanitarna w płodozmianie, prawie na równi 
z uprawami niezbożowymi. Zalety owsa w  tym 
względzie wynikają m.in. z faktu, że jest on mniej 
porażany przez choroby podstawy źdźbła, a jego 
uprawa może wręcz przerywać cykl rozwojowy 
niektórych patogenów.

W  porównaniu z  innymi gatunkami zbóż owies 
wykształca i wymaga większej powierzchni liści do 
wytworzenia plonu, dlatego ma większe potrze-
by wodne, szczególnie w fazie nalewania ziarna. 
Główną przyczyną dużego zapotrzebowania owsa 
na wodę jest wysoki współczynnik transpiracji. 

Czynniki wpływające na stosunkowo niski po-
ziom plonowania owsa to:
• zbyt późny siew, który ogranicza dostęp do 

wody pozimowej,
• zbyt gęsty siew ponad 300 ziaren/m2,
• zbyt małe nawożenie.

W celu uzyskania wysokiego plonu owsa należy 
wybrać obsadę 350–500 wiech/m2. Zbyt gęsta 

obsada wiech wpływa ujemnie na plon i  jego 
jakość. Powinno się dążyć do uzyskania jak naj-
wyższej masy hektolitra ziarna. Dlatego nie na-
leży nadmiernie zwiększać obsady przy opóźnio-
nym siewie. Plon owsa jest uzależniony od liczby 
ziarniaków wykształconych przez pojedynczą 
wiechę. Aby uzyskać wysoki plon, roślina musi 
wytworzyć silne pędy boczne i dlatego od fazy 
4. liścia lub na początku krzewienia nie powinno 
zabraknąć jej azotu. Owies ma silny i  rozbudo-
wany system korzeniowy, nawozy powinny być 
zastosowane przed siewem i wymieszane z gle-
bą, w razie suszy w górnej warstwie gleby. Owies 
bardzo pozytywnie reaguje przede wszystkim 
na potas. Oprócz niego również azot powinien 
być dany przedsiewnie, zwłaszcza gdy występu-
je ryzyko suszy wiosennej. 

„Siej w  błoto, zbierzesz złoto”. To przysłowie 
ma w sobie dużo prawdy, gdyż owies powinien 
być wysiewany najszybciej, jak to możliwe, naj-
później do 20 marca. Przy wcześniejszych sie-
wach głębokość siewu powinna być większa, tj. 
3–4 cm w celu ograniczenia nadmiernego krze-
wienia i wspierania dominacji wierzchołkowej. 
W praktyce siewy lutowe nie są już sensacją.

Marek Jankowski
Menedżer produktu, Dział Nasion
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KWS OCRE 
– dobrze wykształcone plony 

Charakterystyka:
  Doskonała wydajność w przeciętnym i wysokim 

poziomie agrotechniki
  Wysoka masa hektolitra ziarna i mały udział łuski
  Niska wrażliwość na mączniaka
  Stabilny wzrost

Ważniejsze cechy rolnicze: 
Masa hektoli-

tra ziaren MTZ Odporność 
na wyleganie Długość słomy Termin 

kłoszenia
Termin 

dojrzałości

bardzo wysoka wysoka
średnia 

do wysokiej 
średnia średni średni

Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy Rdza koronowa owsa

niska do średniej średnia

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
280−300 nasion/m²

  optymalny termin: 
300−330 nasion/m²

  opóźniony termin: 
330−360 nasion/m²
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KWS CONTENDER  
– stabilne plony 

Charakterystyka:
  Wysokie i stabilne plonowanie nawet w latach suchych
  Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy
  Grube ziarno i wysokie wyrównanie

Ważniejsze cechy rolnicze: 
Masa hektoli-

tra ziaren MTZ Odporność 
na wyleganie Długość słomy Termin 

kłoszenia
Termin 

dojrzałości

średnia wysoka średnia średnia średnio wczesny średni

Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy

średnia

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
280−300 nasion/m²

  optymalny termin: 
300−330 nasion/m²

  opóźniony termin: 
330−360 nasion/m²
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ALVESTA  
– wysoki plon białka 

Charakterystyka:
 Bardzo duży potencjał plonowania
  Wysoka wydajność białka z hektara
  Tolerancyjna na słabsze stanowiska
  Sprawdzona w uprawie ekologicznej
  Odmiana wąskolistna o dużej odporności na wyleganie

Ważniejsze cechy rolnicze: 

Zawartość 
białka MTZ

Wys. na 
koniec 

kwitnienia

Wys. przy 
zbiorze

Wylega-
nie przed 
zbiorem

Rozpoczę-
cie kwit-

nienia

Zakończe-
nie kwit-

nienia

Termin 
dojrzałości

średnia
średnia do 
wysokiej

średnia średnia niskie średnie średnie wczesny

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
105 nasion/m²

  optymalny termin: 
110 nasion/m²

  opóźniony termin: 
120 nasion/m²
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KAMELEON  
– wybitny plon 

Charakterystyka:
  Doskonała produktywność i wysoka zawartość białka
  Wysoka odporność na wyleganie
  Długi czas kwitnienia
  Żółte ziarno
  104% wzorca w doświadczeniach COBORU, 52,3 dt/ha

Ważniejsze cechy rolnicze: 

Zawartość 
białka MTZ

Wys. 
na koniec 

kwitnienia

Wys. 
przy zbio-

rze

Wylega-
nie przed 
zbiorem

Rozpoczę-
cie kwit-

nienia

Zakończe-
nie kwit-

nienia

Termin 
dojrzałości

średnia
średnia do 
wysokiej

średnia średnia niskie średnie średnie średni

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
105 nasion/m²

  optymalny termin: 
110 nasion/m²

  opóźniony termin: 
120 nasion/m²
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Kto smaruje oryginałem, 
ten jedzie

Wielu właścicieli maszyn rolniczych poszukuje 
oszczędności w kosztach konserwacji maszyn. 
Stosują tańsze oleje, oszczędzają na przeglą-
dach. Czy warto? Czasami pozorna oszczęd-
ność może drogo kosztować, zwłaszcza gdy 
zaleje się silnik PODOBNYM olejem…
 
Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy prosty silnik 
bez elektroniki mógł być  smarowany olejem 
o nieskomplikowanym składzie. Obecnie środki 
smarne są wysoce wyspecjalizowane. Ich recep-
tury i  rodzaje dodatków uszlachetniających są 
tak samo pilnie strzeżone, jak rysunki technicz-
ne i proces produkcyjny silników i przekładni.

Klasyfi kacja olejów prowadzona jest przez kilka 
niezależnych ośrodków na świecie. Najważniej-
szymi są:

• ACEA – Stowarzyszenie Europejskich Pro-
ducentów Samochodów, które oznacza ole-
je symbolami literowymi i cyframi. Na przy-
kład oznaczenia E4, E6, E7, E9 to spełnianie 
normy w zakresie czystości spalin oraz czas 
użytkowania oleju.

• SAE – Stowarzyszenie Inżynierów Pojazdów, 
które dzieli oleje na podstawie parametrów 
użytkowych: lepkości i temperatury pracy.

W przypadku lepkości, właściwości oleju okre-
ślają dwie cyfry, które oznaczają jego przepływ 
w  zależności od temperatury. Pierwsza cy-
fra oznacza zachowanie środka przy rozruchu 
na zimno, stąd w  oznaczeniu W  (ang. winter 
– zima). Druga cyfra oznacza temperaturę ro-

boczą pracy oleju. Im niższa wartość cyfry, tym 
lepsze zachowanie się oleju w danej tempera-
turze i jego przepływ. 

Zatem olej 0W-40 sprawdzi się przy rozruchu 
silnika zimą, a 15W-40 jest bardziej adekwatny 
na lato i przy wysokich temperaturach zachowa 
właściwości smarne.

Uwaga. Powyższe oznaczenia nie wskazują na 
źródło ich pochodzenia: mineralne, półsynte-
tyczne lub syntetyczne. 

Priorytet, czyli czystość spalin
Nowoczesna kompozycja smarna oleju musi 
się także wpisywać w regulacje dotyczące czy-
stości spalin, a konkretnie w redukcje tlenków 
azotu i cząstek stałych po spaleniu paliwa. 

Europejskie normy emisji spalin Stage obowią-
zują od 1999 r. 

Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w stosun-
ku do tych początków, obecnie obowiązująca 
generacja normy Stage V nakazuje wychwyce-
nie 98% produktów spalania. Oznacza to, że sil-
nik ma dodatkowe wyposażenie w postaci ka-
talizatorów oczyszczających spaliny. Olej musi 
być dla nich „przyjazny”, w przeciwnym wypad-
ku może uszkodzić te drogie elementy. 

Przykładowo, dla ciągnika CLAAS ARION 440 Sta-
ge V, silnik traktora wymaga oleju: Agrimot Pro-
tec ACEA E9, API CK-4 10W-40 lub Agrimot Syn-
tec FE ACEA E4/E6/E7/E9, API CJ-4/CI-4 5W-30.
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Olej wskazany przez producenta może być za-
stąpiony tylko olejem o  lepszych parametrach 
jakościowych. 

W przypadku stosowania danego oleju, ważny 
jest czas pomiędzy jego wymianą. Dla silników 
maszyn ze stajni CLAAS zakłada się maksymal-
nie 600 roboczogodzin lub nie rzadziej niż rok. 
U  dealera zawsze można wykonać  analizę ja-
kościową oleju używanego w maszynie, co po-
zwala na monitorowanie zużycia silnika, a także 
reakcję na początki ewentualnej awarii. 

Olej przekładniowo-hydrauliczny
Czy oleje przekładniowe trzeba wymieniać? Tak! 
Ale nie tak często jak w silniku. Wymiana oleju 
przekładniowo-hydraulicznego powinna nastą-
pić nie co 1200, lecz  co 1800 roboczogodzin.  
Zmiana ta została poparta wynikami badań ja-
kości oleju w ciągnikach użytkowanych u wielu 
klientów. 

Dla naszego przykładu, ciągnika ARION 440 Sta-
ge V, CLAAS zaleca Agrishift GA 12 API GL4, GIMA 
CMS M 1145/1143 lub Agroshift Bio 45.

Rekomenduje się  olej o  minimalnej klasie wg 
API GL4. Oznacza to olej przekładniowo-hy-
drauliczny charakteryzujący się odpowiednio 
dobraną zawartością substancji uszlachetniają-
cych, przeciwutleniających i myjących. 

Dodatkowo olej powinien mieć zatwierdzenie 
przez normę producenta przekładni. W tym wy-
padku jest to GIMA, choć olej ten współpracuje 
również z przekładniami bezstopniowymi CMA-
TIC produkcji CLAAS, a także ZF.

Wraz z wymianą oleju musi nastąpić odnowie-
nie wkładów fi ltrujących. Odpowiednie fi ltro-
wanie i  konserwacja układu fi ltrującego po-
zwolą na dłuższą pracę na tym samym oleju. 
Nie można zapominać o fi ltrach odpowietrzni-
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ków obudowy przekładni, gdyż ich kiepski stan 
może znacząco zakłócać pracę hydrauliki ma-
szyny. Warto zadbać o kontrolę węży i połączeń 
hydraulicznych, gniazd hydrauliki zewnętrznej, 
kondycję hydrauliki maszyn towarzyszących, 
innych traktorów w gospodarstwie. Warto po-
myśleć o  unifi kacji olejów przekładniowo-hy-
draulicznych we wszystkich traktorach używa-
nych w gospodarstwie – ułatwia to codzienną 
eksploatację różnych maszyn i  zabezpiecza 
przed ewentualnymi konsekwencjami miesza-
nia się różnych olejów.

Oszczędność dzięki oryginalnym częściom
Przy wymianie części, w tym eksploatacyjnych, 
zawsze rodzi się pytanie: używać oryginału czy 
zamiennika?

Prawidłowa i  regularna konserwacja maszyny 
poprzez wymianę olejów i fi ltrów jest najtań-
szą metodą zapobiegania awariom maszyny, 
pozwala utrzymać stan techniczny na wysokim 
poziomie. Przy wymianie oleju i fi ltrów można:

• wcześniej wychwycić wycieki oleju i zbadać stan 
maszyny;

• poznać kondycję urządzeń współpracujących 
z traktorem i profi l obciążenia maszyny;

• ocenić prawidłowe użytkowanie maszyny.

Zakup i zastosowanie produktu oryginalnego to 
pewność, że parametry jakościowe fi ltra czy ole-
ju są sprawdzone i  powtarzalne. Ograniczamy 
w ten sposób możliwość wystąpienia poważnej 
usterki czy awarii. 
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Dodatkowo należy zwrócić uwagę na rosną-
cą świadomość w zakresie ochrony środowiska. 
Zlecając wykonanie wymiany oleju i fi ltrów au-
toryzowanemu serwisowi, mamy pewność, iż 
zużyte fi ltry i olej zostaną prawidłowo zutylizo-
wane.

Warto pamiętać o tym, że konserwacja zlecana 
autoryzowanemu serwisowi lub zakup mate-
riałów oryginalnych budują historię serwisową 
maszyny i relacje z  lokalnym serwisem autory-
zowanym. To są konkretne korzyści, np.:

• gwarancja na wykonane czynności serwiso-
we, 

• możliwość zawarcia umowy serwisowej po-
zwala obniżyć fi nalne koszty konserwacji,

• wiarygodność klienta w oczach serwisu może 
zaprocentować w  przypadku wezwania po-
mocy do nagłych awarii, np. w żniwa.

Poza tym, zbudowana w ten sposób historia bę-
dzie doskonałą pomocą w momencie sprzedaży 
używanej maszyny.  To użytkownik maszyny jest 
odpowiedzialny za odpowiednie prowadzenie 
konserwacji i budowanie jej historii – warto pa-
miętać, że maszyna z udokumentowaną histo-
rią konserwacji w przypadku odsprzedaży szyb-
ciej znajdzie nabywcę i to za wyższą cenę. 

Na koniec dodajmy, że rekomendacje dotyczące 
wykonania konserwacji danej maszyny znajdu-
ją  się w  instrukcji obsługi. Wydaje się to oczy-
wiste. Ale niestety, mało kto czyta instrukcję…, 
dlatego właściciele maszyn mogą znaleźć wiele 
ciekawych porad, rejestrując się na platformie 
CLAAS connect. Po wprowadzeniu numeru se-
ryjnego ciągnika, kombajnu lub sieczkarni  marki 
CLAAS na tej platformie są dostępne informacje 
na temat zalecanego oleju i  potrzebnej ilości 
tego środka smarnego do danej maszyny. 
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Opryskiwacze 
HORSCH LEEB 
− bezkompromisowa precyzja

Opryskiwacze HORSCH LEEB w  ostatnich 
10 latach bezapelacyjnie podbiły rynek eu-
ropejski. Z powodu tak dużego zaufania rol-
ników do tych opryskiwaczy i  technologii 
w  nich zawartych paleta modeli, która na 
początku rozwoju zawierała tylko jeden mo-
del samojezdny, obejmuje obecnie aż sześć 
typoszeregów modelowych o pojemności od 
1400 l do 12 000 l, w  tym jedyny na rynku 
zaczepiany opryskiwacz o pojemności 8000 l 
i  zbiorniku cieczy roboczej wykonanym ze 
stali nierdzewnej.

Obecnie w ofercie maszyn HORSCH LEEB znaj-
dziemy zarówno opryskiwacze dla średnich 
gospodarstw o pojemności 3000 i 4000 l – mo-
del AX, jak i bardzo wydajne opryskiwacze sa-
mojezdne lub zaczepiane o pojemności nawet 
12 000 l. Opryskiwacze powstają w 100% w fa-
bryce w Landau w Niemczech (Bawaria). Zarów-
no największe, jak i najmniejsze są wyposażo-
ne w  te same rozwiązania technologiczne, co 
sprawia, że opryskiwacze mniejsze nie są wcale 
tanimi wersjami dużych modeli, ale profesjo-
nalnymi opryskiwaczami z pełną paletą możli-
wości, skrojoną pod potrzeby mniejszych go-
spodarstw lub tych, które dysponują areałem 
rozłożonym na mniejszych działkach. Przykła-
dem z powodzeniem może być najnowszy opry-
skiwacz zawieszany HORSCH LEEB CS.

Od 3000 do 8000 litrów
W ciągu praktycznie 12 lat rozwoju marki opry-
skiwaczy HORSCH LEEB na rynku pojawiły się 
maszyny zaczepiane o pojemności 3000 l z roz-
stawem dysz co 50 cm, ale rozwadniaczem 
i  układem cieczowym jak w  modelach więk-
szych. Najmniejszy wśród zaczepianych opryski-
waczy – model AX jest maszyną bez kompromi-
sów, jeśli chodzi o układ cieczowy i amortyzację 
belki, natomiast wyposażony jest w  rozwiąza-
nia, sprawiające iż jest on atrakcyjny cenowo 
dla średnich gospodarstw.

Natomiast modele opryskiwaczy zaczepianych 
LT i  GS reprezentują praktycznie pełne spek-
trum możliwości opryskiwaczy HORSCH LEEB, 
poczynając od aktywnej amortyzacji belki Bo-
omControl dostępnej w  trzech różnych pozio-
mach reaktywności belki na pochyłości pola 
– BoomControl, BoomControl Pro i BoomCon-
trol Pro plus. Dzięki temu w  zakresie pojem-
ności zbiorników głównych od 4000 do 8000 l 
możemy mieć zarówno opryskiwacz ze zbior-
nikiem ze stali nierdzewnej, jak i  z  tworzywa. 
Pracę amortyzacji belki oraz skręt kół nadzoruje 
żyroskop. Oznacza to bezkompromisową pre-
cyzję. Jeśli dołożymy do tego systemy ciągłego 
mycia CCS lub CCS Pro, to mamy maszynę, któ-
ra w ochronie naszego przyszłego plonu daje 
maksimum możliwości.

88 WIOSNA 2023 |

Artyku ł  sponsorowany

A

A



System mycia ciągłego jest cechą wyróżniającą 
opryskiwacze HORSCH LEEB na tle konkurencji. 
System ten opiera się na zastosowaniu dwóch 
pomp. Jedna pompa główna o dużej wydajności 
jest pompą tzw. brudną, czyli tłoczącą tylko ciecz 
roboczą lub popłuczyny. Natomiast druga pom-
pa jest tzw. pompą czystą, tłoczącą tylko wodę 
czystą ze zbiornika czystej wody. Bez względu 
na sposób załączania – mechaniczny czy elektro-
niczny (z  terminala) – czysta woda myje zbior-
nik od góry, a  jednocześnie resztki są odsysane 
przez pompę główną. Dzięki temu nie tylko ilość 
resztek cieczy jest mniejsza, ale przede wszyst-
kim wnętrze zbiornika jest dokładnie czyszczone 
z danej mieszanki środków ochrony roślin. 

Do 42 sekcji
O poziomie możliwego zaawansowania świad-
czy też nie tylko możliwość stworzenia do 42 
sekcji na belce opryskowej, ale też indywidu-
alnego ich ustawienia. Oznacza to, że opryski-
wacz można bardzo precyzyjnie dopasować do 
swoich potrzeb. Belka opryskowa modeli LT 
i GS (ale także opryskiwaczy samojezdnych i za-
wieszanego modelu CS) wyznacza standardy 
w precyzji oprysku. Dzięki możliwości ustawie-
nia dysz co 25 cm belka może pracować nad ła-
nem na wysokości 30 cm. Aktywna amortyzacja 
BoomControl pozwala prowadzić belkę na tak 
małej wysokości nad łanem z realną prędkością 
roboczą w zakresie 12–18km/h. Sprawia to, że 
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użytkownicy opryskiwaczy HORSCH LEEB mogą 
znacznie zwiększyć wydajność hektarową przy 
oprysku i to przy większej precyzji.

Inteligentne 12 000 l
Jednocześnie w tym roku na polskim rynku po-
jawił się najmłodszy, ale i największy w rodzinie 
opryskiwaczy zaczepianych, czyli model LEEB 
12 TD. Liczba w  nazwie oznacza jego pojem-
ność całkowitą zbiornika głównego. Tak, jest to 
12 000 l. Co ciekawe, jest to pierwszy na rynku 
system z  dwoma zbiornikami. Dlaczego dwa 
zbiorniki? Przede wszystkim dlatego, iż tej klasy 
opryskiwacz przy jednym zbiorniku, pracując na 
pochyłym polu, jadąc pod górę, miałby negatyw-
ny nacisk na dyszel. Odciążanie dyszla, gdy ciecz 
gromadzi się w  tylnej części zbiornika i odciąża 

przód, prowadzi do konieczności użycia ciężkie-
go ciągnika. Dlatego fi rma HORSCH zupełnie ina-
czej podeszła do tematu dużej wydajności: przez 
dużą pojemność zbiornika. Podwójny zbiornik 
opryskiwacza LEEB 12 TD jest nie tylko naturalną 
grodzią chroniącą przed przelewaniem w środku. 
W  połączeniu ze standardowym inteligentnym 
opróżnianiem podczas oprysku ciecz schodzi 
nierównomiernie z obu zbiorników, ale najpierw 
częściowo z tylnego, a potem równomiernie, tak 
aby cały czas zachować docisk dyszla opryskiwa-
cza. Dlatego w nowym modelu HORSCH LEEB 12 
TD mówimy nie tylko o rozłożeniu ciężaru na trzy 
osie (dwie opryskiwacza i  tylna ciągnika), moż-
liwa jest także praca tym opryskiwaczem z  cią-
gnikami poniżej 300 KM. Jest to duża innowacja 
w tej klasie opryskiwaczy.
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Kolejną innowacją jest układ jezdny opryskiwa-
cza HORSCH LEEB 12 TD. Jest to układ z dwie-
ma niezależnie zawieszonymi i amortyzowany-
mi osiami, który może także być inteligentny. 
Użytkownik ma przy konfi guracji opryskiwacza 
wybór między prostym układem, gdzie pierw-
sza oś jest sztywna, a druga skrętna mechanicz-
nie (nadbiegająca) oraz inteligentnym wymu-
szonym hydraulicznie skrętem obu osi. W  tym 
rozwiązaniu skręt osi nadzorowany jest przez 
żyroskop, który jest w  stanie nawet nadrzucić 
opryskiwacz, gdy wyczuje, iż ciągnik jest ściąga-
ny ze ścieżki przejazdowej.

Wysoko i szeroko
Firma HORSCH produkcję opryskiwaczy zaczęła 
od modelu samojezdnego. Dlatego te modele 
są bardzo ważnym elementem palety modeli. 
Od roku 2022 są w niej już trzy rodziny modelo-
we – PT, VN i VL. Wszystkie opierają się na nowo 
opracowanej platformie podwozia, a elementa-
mi wspólnymi są układ cieczowy, silnik i kabina.

Model PT wyposażony jest we wszystkie atu-
ty odnośnie do precyzji oprysku, czyli aktywną 
amortyzację i stabilizację belki BoomControl we 
wszystkich trzech poziomach możliwości dopa-
sowania do powierzchni, układ cieczowy z pom-

pą główną wirową o  wydajności 1000 l/min 
z układem ciągłego mycia CCS. Ponadto model 
PT ma amortyzację podwozia umożliwiającą 
zmianę wysokości położenia podwozia z 0,9 do 
1,3 m. Dzięki temu możemy wspomóc się pod-
czas oprysku wysokich roślin bądź zwiększać 
stabilność na skłonach. Jeśli dołożymy do tego 
inteligentny napęd hydrostatyczny, który prze-
nosi większy procent mocy na tylne koła pod-
czas jazdy po skłonie, to mamy bardzo wydajny 
opryskiwacz, który poradzi sobie w prawie każ-
dych warunkach terenowych.

Modele VN i VL są opryskiwaczami samojezdny-
mi o zmiennym rozstawie kół. Rozstaw oznacza 
możliwość regulacji nie tylko szerokości w  za-
kresie od 2,25 do 3 m, ale również wysokości 
prześwitu od 1,6 do 2 m. Tym opryskiwaczem 
można z powodzeniem przeprowadzać ochro-
nę najwyższych roślin – kukurydzy, słonecznika 
lub kultur redlinowych.

Co ważne, w  kabinie opryskiwaczy samojezd-
nych mamy podłokietnik i dżojstik przeznaczo-
ny do opryskiwacza, czyli wszystkie przyciski są 
oznaczone rzeczywistymi funkcjami opryskiwa-
cza. Dlatego w  zakresie ergonomii pracy opry-
skiwacze HORSCH LEEB nie mają sobie równych. 
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 www.agroas.pl

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
 49-200 Grodków, Nowa Wieś Ma³a 27b

 (77) 415 57 00    (77) 415 57 70
biuro@agroas.pl

ODDZIA£ ZIEMIE£OWICE
46-100 Namys³ów
Tel. (77) 40 37 880
ziemielowice@agroas.pl

ODDZIA£ GRODKÓW 
Tel. (77) 415 57 00 
biuro@agroas.pl 

ODDZIA£ GO£ACZÓW 
Tel. (76) 744 10 41 
baza.golaczow@agroas.pl 

BAZA WÓJTOWICE 
Tel. (77) 541 83 53 
baza.wojtowice@agroas.pl 

BAZA KORFANTÓW 
Tel. (77) 431 94 82 
baza.korfantow@agroas.pl

BAZA NOWA WIEŚ MA£A 
Tel. (77) 424 17 85 
baza.nwm@agroas.pl 

BAZA TWORZYJANÓW 
Tel. (74) 642 10 60 
baza.tworzyjanow@agroas.pl 

BAZA STRZEGOM 
Tel. 668 831 683 
baza.strzegom@agroas.pl 

BAZA B£A¯EJOWICE 
Tel. 882 059 965 
baza.blazejowice@agroas.pl

BAZA B¥KÓW 
Tel. (77) 415 20 46 
baza.bakow@agroas.pl 

BAZA RADZIKOWICE 
Tel. (77) 433 96 24 
baza.radzikowice@agroas.pl 

BAZA OLSZANKA 
Tel. 883 349 667 
baza.olszanka@agroas.pl

Zapraszamy do naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka

Ziemiełowice

Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4


