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WSTĘP

Oddajemy do Waszej dyspozycji nowy katalog z ofertą produktów i rozwiązań dostępnych w firmie  Adler 
Agro w 2018 roku� Przygotowując naszą ofertę, opieraliśmy się zarówno na znanych już rozwiązaniach, 
które doskonale sprawdziły się w poprzednich sezonach wegetacyjnych i zdobyły zaufanie wśród szerokiej 
rzeszy producentów rolnych, jak i na nowych technologiach, które pozwolą nam jeszcze bardziej udoskona-
lać proponowane przez nas programy nawożenia i ochrony roślin�

Ufamy, że ponownie razem z nami poradzicie sobie z wyzwaniami, które nas czekają w nadchodzącym 
sezonie� Wierzymy, że produkty z niniejszego katalogu będą trafnym wyborem� 

Zapewniamy ze swej strony, że nieustannie doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności, aby pomóc Wam w 
osiągnięciu sukcesu ekonomicznego waszych gospodarstw�

Zespół Adler Agro Sp. z o.o.

SZANOWNI PAŃSTWO
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W ostatnich latach znacznie wzrosła w Polce po-
wierzchnia uprawy kukurydzy zarówno na ziar-
no, jak i kiszonkę� Areał upraw w naszym kraju 

szacuje się na ok� milion ha zasiewu� Popularność kuku-
rydzy wynika z dużej wydajności z ha oraz wysokich war-
tości pokarmowych, które są wykorzystywane w hodowli 
bydła, trzody chlewnej oraz drobiu�

Doświadczeni plantatorzy kukurydzy oprócz doboru 
odpowiedniej odmiany dostosowanej do warunków gle-
bowo - klimatycznych gospodarstwa, szczególnie dużą 
uwagę zwracają na prawidłowe nawożenie oraz ochronę� 

Oferta Polskich Składów Rolnych oparta jest na pro-
duktach czołowych producentów środków ochrony roślin 
i zawiera szeroką gamę środków dedykowanych uprawie 
kukurydzy� Dzięki temu mamy pewności, że w nadcho-
dzącym sezonie uprawa tej rośliny pozwoli na osiągnięcie 
wysokich wyników produkcyjnych i ekonomicznych�

O konieczności użycia herbicydów w najwyższym 
stopniu decyduje nasilenie chwastów w łanie oraz ich siła 
konkurencji� Na tej podstawie możliwe jest podjęcie wła-
ściwego wyboru dawki środka chwastobójczego i użycia 
go we właściwym terminie� 

Aktualnie około 70% zasiewów kukurydzy jest chro-
nione przed chwastami po wschodach, ze względu na 
lepszą możliwość doboru herbicydu do stopnia zachwasz-
czenia zasiewów i składu gatunkowego zbiorowiska 
chwastów� Często brak opadów w tym okresie powoduje, 
że zwalczenie chwastów po wschodach kukurydzy jest 
dość ryzykowne i co prowadzi do znacznego opóźnienia 
wykonywania zabiegów nalistnych� 

Najczęściej wybierany wariant ochrony herbicydo-
wej kukurydzy, przypadający zazwyczaj na fazę od 

3� do 6� liścia kukurydzy� Zaletą tego systemu jest 
pełne poznanie składu gatunkowego chwastów 

na polu oraz długi okres możliwości wykonania 
zabiegu (a tym samym wykonania zabiegu w 

najlepszych warunkach pogodowych)� Do-
brane preparaty muszą koniecznie zwal-

czać chwasty jedno- i dwuliścienne, w tym wszystkie 
najgroźniejsze dla uprawy kukurydzy, czyli: chwastnicę 
jednostronną, pozostałe chwasty prosowate, komosę 
białą, szarłat szorstki czy perz właściwy� Ponieważ stoso-
wane substancje charakteryzują się działaniem nalistnym, 
koniecznie do zbiornika opryskiwacza warto dodać adiu-
want, który wpłynie na lepsze pobranie preparatu przez 
liście chwastów�W grupie PSR szczególnie polecamy Ca-
mix 560 SE - herbicyd stosowany przedwschodowo i we 
wczesnym okresie powschodowym oraz Maksymus 040 
SE - preparat do powschodowego zwalczania chwastów 
czy też Elumis 105 OD - herbicyd  przeznaczony do po-
wschodowego zwalczania perzu właściwego i innych 
chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliścien-
nych w uprawie kukurydzy�� 

Bez względu na to, czy jesteście państwo zmuszeni 
wykonać zabieg poprawkowy, czy też oprysk herbicy-
dem jest planowanym pierwszym w technologii ochro-
ny, przedstawiam optymalne rozwiązania zwalczające 
wszystkie pospolicie występujące chwasty w kukurydzy�

Siłą prawidłowej technologii odchwaszczania jest sku-
teczność zabiegu� Zwalczanie chwastów na polu to efekt 
działania kilku substancji aktywnych� Dlatego też polecam 
technologię PSR , która będzie rozwiązaniem najbardziej 
optymalnym� Na plantacje o dużym nasileniu chwastami 
dwuliściennymi oraz występującymi jednoliściennymi, tj� 
chwastnica, perz, włośnice, owies głuchy, palusznik krwa-
wy czy samosiewy zbóż zalecam połączenie herbicydu 
Camix 560 SE , Zeagran 340 SE  oraz preparatu Maksymus 
040 SE� Camix 560 SE zawiera dwie substancje aktywne, 
w tym bardzo szybko działający nalistnie mezotrion  oraz 
doglebową metazochlor-S , która chroni przed zachwasz-
czeniem wtórnym� 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Przedstawicielami, 
aby technologię ochrony i nawożenia dostosować do in-
dywidualnych potrzeb gwarantujących wysokie plony�

OCHRONA KUKURYDZY NA ZIARNO  
I NA KISZONKĘ - POSTAW  
NA DOŚWIADCZENIE



OCHRONA HERBICYDOWA  
KUKURYDZY
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CAMIX 560 SE
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

psianka czarna, przetacznik perski, rumian polny, szarłat 
szorstki, tasznik pospolity, wyki w dawce 2,5 l/ha: blekot 
pospolity, bniec biały, bodziszek drobny (zwalczany tylko 
przedwschodowo), chwastnica jednostronna, fiołek po-
lny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita 
(zwalczana tylko przedwschodowo), jasnota purpurowa, 
komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bez-
wonna, psianka czarna, przetacznik perski, rdest kolanko-
waty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, włośnice, wyki�
CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE:
rdest powojowaty, rdest ptasi�
CHWASTY ODPORNE:
ostrożeń polny, perz właściwy, chwasty wieloletnie i głę-
boko korzeniące się�

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

OPIS DZIAŁANIA:
CAMIX 560 SE jest środkiem chwastobójczym, w postaci 
zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, stosowany dogle-
bowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego  
i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych 
oraz dwuliściennych w kukurydzy�

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

CHWASTY WRAŻLIWE:
w dawce 2,0 l/ha: blekot pospolity, bniec biały, bodzi-
szek drobny (zwalczany tylko przedwschodowo), fio-
łek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica 
pospolita (zwalczana tylko przedwschodowo), komosa 
biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, 
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Skuteczny mix substancji 
do zwalczania chwastów w kukurydzy

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

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

www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Camix prasa 210x297+3.indd   1 25/02/16   15:51
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ELUMIS 105 OD
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

STOSOWANIE ŚRODKA:
KUKURYDZA
Zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy (od 
fazy 2 liści do fazy 8 liści rośliny uprawnej, BBCH12-18)�
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,5 l/ha�
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/
ha - 1,5 l/ha�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1�
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha�
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�
W zwalczaniu perzu właściwego, ostrożenia polnego 
(kiełkującego z nasion oraz części nadziemnych odra-
stających z korzeni), jak też w zaawansowanych fazach 
rozwojowych chwastów stosować wyższą z zalecanych 
dawek� Zwalczanie perzu wykonać, gdy większość roślin 
perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm (4-7)�

Zawartość substancji czynnych:
mezotrion  - 75 g/l (7,73%), nikosulfuron - 30 g/l (3,09%)

OPIS DZIAŁANIA:
Elumis 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentra-
tem w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, 
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodo-
wego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów 
jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w upra-
wie kukurydzy� Środek przeznaczony do stosowania przy 
użyciu opryskiwaczy polowych� Elumis 105 OD zawiera w 
swoim składzie dwie substancje czynne� Mezotrion, który 
głównie działa na jednoroczne chwasty jedno-i dwuliścien-
nych i jest pobierany przez liście jak również przez łodygi 
i korzenie chwastów� Nikosulfuron należy do grupy herbi-
cydów sulfonylomocznikowych� Jest selektywną substan-
cją o działaniu układowym szybko przemieszczającą się 
w roślinie� Głównie jest pobierany przez liście hamując ich 
wzrost i rozwój objawy widoczne są dopiero po kilkunastu 
dniach (czasami w przypadku niekorzystnych warunków 
pogodowych po 3 tygodniach)�

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
CHWASTY WRAŻLIWE:

 chwasty dwuliścienne:
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek 
trójbarwny, gwiazdnica, pospolita, jasnota różowa, jasno-
ta purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna
morska, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka 
czarna, rdest kolankowy, rdest, plamisty, rdest ptasi, ru-

mian polny (w dawce 1,5 l/ha), rumianek pospolity (w 
dawce 1,5 l/ha), rumianek bezpromieniowy, samo-

siewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, 
tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa�

 chwasty jednoliścienne:
chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, 

perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha)�
Chwasty średniowrażliwe:

rdest powojowaty, ostrożeń polny, ru-
mian polny (w niższej dawce 1,0 l/

ha), rumianek pospolity (w niższej 
dawce 1,0 l/ha)�
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MAKSYMUS 040 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

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

OPIS DZIAŁANIA:
MAKSYMUS 040 SC jest środkiem chwastobójczym, w 
formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do roz-
cieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym 
do powschodowego zwalczania jednorocznych chwa-
stów jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliścien-
nych w kukurydzy� 

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
MAKSYMUS 040 SC jest herbicydem o działaniu syste-
micznym� Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko 
przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój� 
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po za-
stosowaniu środka, po czym następuje stopniowe prze-
barwianie się roślin� Chwasty zamierają całkowicie po 
20-25 dniach od zabiegu� Środek działa najskuteczniej na 
młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fa-
zie 2-4 liści� 
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka�
CHWASTY WRAŻLIWE:
jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna, 
miotła zbożowa jednoroczne dwuliścienne: fiołek po-
lny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna 
bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka 
czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, 
tobołki polne

ZAKRES STOSOWANIA:
KUKURYDZA
Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-7 liści kuku-
rydzy (BBCH 12-17), gdy chwasty znajdują się we wczesnej 
fazie rozwojowej od 2 do 4 liści�
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
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INNOVATE 240 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylo-
mocznika) - 240 g/l ( 23,5 %)

OPIS DZIAŁANIA:
INNOVATE 240 SC jest środkiem chwastobójczym, w for-
mie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcień-
czania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do 
powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów 
jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliściennych w 
kukurydzy�

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
INNOVATE 240 SC jest selektywnym herbicydem o działa-
niu układowym� Pobierany jest głównie poprzez liście i szyb-
ko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój� 
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zasto-
sowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwia-
nie się roślin� Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach 
od zabiegu� Środek działa najskuteczniej na młode, inten-
sywnie rosnące chwasty� Ciepła i wilgotna pogoda przyspie-
sza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić�
CHWASTY WRAŻLIWE:
jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna, 
miotła zbożowa jednoroczne dwuliścienne: fiołek po-
lny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna 
bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka 
czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, 
tobołki polne
CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE:
komosa biała

STOSOWANIE ŚRODKA:
KUKURYDZA
Termin stosowania:
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2 - 6 liści 
kukurydzy�
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,2 l/ha
Środek stosować łącznie z adiuwantem (środek wspoma-
gający) w dawce:
INNOVATE 240 SC 0,2 l/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
bromoksynil - (związek z grupy hydroksybenzonitryli) 90 
g w 1 litrze środka,terbutylazyna - (związek z grupy tria-
zyn) 250 g w 1 litrze środka�

OPIS DZIAŁANIA:
ZEAGRAN 340 SE jest środkiem chwastobójczym w for-
mie zawiesino-emulsji, stosowany
powschodowo, przeznaczony do zwalczania jednorocz-
nych chwastów dwuliściennych w kukurydzy�

ZEAGRAN 340 SE
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
ZEAGRAN 340 SE zawiera dwie substancje czynne o uzu-
pełniającym się mechanizmie działania� Bromoksynil działa 
kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście, terbutyla-
zyna pobierana jest przez liście i korzenie roślin wrażliwych, 
wykazuje długotrwałe działanie w glebie� Środek powodu-
je zasychanie, a następnie zamieranie roślin� Najskuteczniej 
niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści�

CHWASTY WRAŻLIWE: 
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, ko-
mosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka 
czarna, rdest plamisty,  rdest powojowy, rdest ptasi, szar-
łat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
CHWASTY ŚREDNIO WRAZLIWE: 
chwastnica jednostronna (w dawce 2,0 l/ha)

STOSOWANIE ŚRODKA:
KUKURYDZA
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,6-2,0 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
2 l/ha
Termin stosowania środka: 
po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na
rośliny wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-6 liści�
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste



Integrowana ochrona roślin uprawnych polega na po-
łączeniu wszystkich metod chemicznych i nie chemicz-
nych w ograniczeniu porażenia przez grzyby patoge-

niczne, zachwaszczenie uprawy, kontrolę insektycydową�
Metody nie chemiczne opierają się na wykorzystaniu 

odpowiedniej agrotechniki, doborze odmian odpornych 
lub mniej wrażliwych na choroby, prawidłowej diagnosty-
ce, czyli prawidłowym rozpoznaniu chwastów, szkodni-
ków i chorób� Podstawową zasadą integrowanej ochrony 
roślin jest przewidywanie i umiejętność oceny występo-
wania zagrożeń oraz stworzenie roślinom dogodnych wa-
runków do rozwoju, aby wykazały lepszy wzrost, a tym 
samym większą odporność na infekcje� 

Zachwaszczenie zbóż (pszenicy ozimej) może spo-
wodować nawet 35% spadek plonu ziarna� Szczególnie 
niebezpieczne są chwasty pojawiające się już jesienią� Jed-
nakże warunki jesienne w 2017 roku niejednokrotnie nie 
pozwoliły na skuteczną walkę z chwastami w tym okresie� 
Do głównych przyczyn należą przede wszystkim - wzrost 
areału zbóż, uproszczenia i/lub zaniedbania w agrotech-
nice i zmianowaniu roślin, opóźniające się często żniwa 
(2016,2017), a także jednostronne stosowanie herbicy-
dów�

Dlatego każdego roku powinniśmy indywidualnie 
podchodzić do zwalczania chwastów� Grupa dystrybuto-
rów zrzeszona w Polskie Składy Rolne dysponuje na sezon 
2018 pełną paletą produktów do ochrony plonów w upra-
wach zbóż ozimych i jarych�Na wiosnę 2018 proponujemy 
rozwiązania do zwalczania najgroźniejszych chwastów 
wykorzystujące najlepsze znane substancje chemiczne, 
m�in� tribenuron metylu (Nuance 75 WG), fenoksaprop 
-p-etylu (Foxtrot 069 EW lub Hermes 069 EW), fluroksy-

OCHRONA ZBÓŻ W TECHNOLOGII PSR
- stawiamy na doświadczenie i wiedzę 

pyr ( Fluxyr ), sulfosulfuron (Apyros 75 WG)
Z taką paletą jesteśmy w stanie zagwarantować pole 

czyste bez zachwaszczenia�
Podstawowym elementem plonotwórczym jest sto-

sowanie wysokich dawek azotu, dlatego wyeliminowanie 
jednej z głównych przyczyn wylegania jest niemożliwe� 
Nie pozostaje nic innego jak stosowanie reterdantów, czyli 
syntetycznych regulatorów wzrostu� Mechanizm działa-
nia tych środków polega na hamowaniu wzrostu komó-
rek na długość przy jednoczesnym przyroście komórek na 
grubość� Wpływ na te dwa elementy pozwala zapobiec 
niekorzystnemu zjawisku wylegania� 

W zależności od intensywności wzrostu i sprzyjających 
lub niekorzystnych warunków klimatycznych poszczegól-
ne preparaty można stosować od momentu krzewienia 
do fazy rozwoju liścia flagowego�

I tutaj w palecie PSR również mamy swoje rozwiązania 
bazujące na chlorku chloromekwatu, potocznie określa-
nego skrótem CCC, m�in� (Antywylegacz Płynny 675 SL)� 
Drugą ważną substancją ograniczającą wyleganie jest tri-
neksapak etylu (Cuadro 250 EC )� 

Choroby występujące w uprawie zbóż w zależności od 
warunków siedliskowych i agrotechnicznych, powodują 
bardzo duże spadki plonu ziarna, w przypadku pszenicy 
nawet do 19%� Jego wysokość zależy od tego, który organ 
rośliny został porażony, co wynika ze zróżnicowanego 
udziału poszczególnych części rośliny w procesie fotosyn-
tezy�
W integrowanej ochronie mówimy o metodach:

 Agrotechnicznej - prawidłowe i terminowe wykonanie 
wszystkich czynności związanych z planowaniem i pro-
wadzeniem uprawy zboża� Istotnym tutaj elementem 
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jest prawidłowa lokalizacja uprawy, najbezpieczniej nie 
sąsiadująca z innymi gatunkami zbóż (jednak mało praw-
dopodobna, przy rosnącym areale zbóż)� Bardzo istotny 
jest dobór odmian ze względu na odporności na choroby, 
dobór przedplonu� Zaleca się odpowiednie zmianowanie� 
Termin siewu

 Hodowlana - dzięki cechom dużej odporności na wy-
brane jednostki chorobowe, można ograniczyć stosowa-
nie zabiegów chemicznych� Reasumując odpowiedni do-
bór odmian - najlepszych dostępnych w oddziałach PSR ( 
Agrosieci, Adlera, Agrochestu, AgroAs-a)�

 Chemiczna - gdzie zawsze należy pamiętać „każdy pro-
cent więcej zdrowej powierzchni liści pszenicy w fazie doj-
rzałości żółtej ziarna daje średnio przyrost plonu o 0,1 tony 
z hektara, z tym że występują duże różnice uzależnione 
od uprawianych odmian oraz warunków pogodowych 
podczas wegetacji� Oznacza to,że jeszcze w tej fazie asy-
milaty są przemieszczane z liści do ziarniaków� W ochronie 
pszenicy przed chorobami istotne znaczenie mają dwa 
okresy: początek strzelania w źdźbło i początek kłoszenia� 
W pierwszym okresie pszenicy zagraża przede wszystkim 
Łamliwość źdźbła zbóż i traw (Oculimacula spp�), Mącz-
niak prawdziwy zbóż i traw (Blumeria graminis)� W drugim 
najważniejszymi patogenami są: Rdza brunatna (Puccinia 
recondita), Rdza żółta zbóż i traw ( Puccinia striiformis) 
oraz Septorioza plew (Phaeosphaeria nodorum), Brunat-
na plamistość liści (Pyrenophora tritici-repentis)�

Specjaliści - doradcy z PSR zalecają, aby do zabiegów 
stosować, fungicydy o szerokim zakresie i dość długim 
czasie działania� Preparaty te również mają możliwość in-
terwencyjnego działania w stosunku do niektórych waż-
nych chorób, m�in� rdzy�

Na rok 2018 proponujemy rozwiązania w ochronie 
zbóż zawierające m�in� wybrane substancje aktywne: pro-
chloraz prochloraz + fenpropidyna (Fossa 633 EC), pro-
tiokonazol-trifloksystrobina (Delaro 325 SC), tiofanat me-
tylu-epoksykonazol (Intizam 497 SC), tebukonazol (Kosa 
250 EC), pirakostrobina-epoksykonazol (Opera Max 147,5 
SE), priotiokonazol-fluoksasastrobina (Fandango 200 EC) 

W ostatnich latach przyczynami wzrostu liczebno-
ści szkodników zbożowych o ekonomicznym znaczeniu 
(mszyce, skrzypionki) w zbożach są: stosowanie nowych 
odmian, gęstszy siewu, zabiegi herbicydowe oraz obfite i 
nierównomierne nawożenie azotowe� W przypadku mało 
znanych i dotychczas  mniej ważnych gospodarczo szkod-
ników zbożowych (pryszczarki, miniarki, łokaś garbatek, 
żółwinki, lednice, śmietki, nałanek kłosiec) przyczynami 
zwiększenia  nasilenia ich występowania są: intensyfika-
cja uprawy zbóż, uproszczenia w agrotechnice i struk-
turze zasiewów, zmiany klimatyczne� Właściwa lustracja 
pól pozwala zastosować interwencyjny zabieg chemiczny 
zwalczania dobranym odpowiednio insektycydem� Uży-
cie zoocydów w zwalczaniu szkodników jest niezbędne 
i wskazane, gdy nasilenie występowania i wyrządzanych 
szkód przekroczy próg ekonomicznej szkodliwości� Stoso-
wanie selektywnych środków ochrony roślin jest obecnie 
i pozostanie w najbliższych latach podstawową metodą 
ochrony upraw przed agrofagami�

Grupa PSR w swojej palecie posiada również produkty 
zaliczane do zoocydów: Cyren 480 EC, Hunter S 400 EC, 
Super Cyper 500 EC 

Zachęcamy do współpracy
Prosimy o kontakt bezpośrednio  
do naszych przedstawicieli�
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OCHRONA HERBICYDOWA PSZENICY OZIMEJ

ZWALCZANIE CHWASTÓW W PSZENICY OZIMEJ WIOSNĄ
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RUBIN SX 50SG
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH: 
tifensulfuron metylowy- 40%, 
tribenuron metylowy - 10%�

OPIS DZIAŁANIA:
Środek chwastobójczy w formie jednorodnej mieszaniny 
granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowa-
ny do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, 
przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz chwa-
stów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozi-
mym, życie�

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Srodek chwastobójczy w formie granul sporządzonych w 
technologii SX, która zapewnia ich całkowitą jednorod-
ność i rozpuszczalność� Jest herbicydem zawierającym 
substancje aktywne o działaniu systemicznym� Pobierane 
są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie� W 
roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i 
rozwój chwastów� Pierwszy efekt chwastobójczy uzyskuje 
się w ciągu 14 - 21 dni od zastosowania środka� Pełen efekt 
zwalczania chwastów widoczny jest po co najmniej 40 
dniach� Środek najskuteczniej działa na młode intensyw-
nie rosnące chwasty� Susza lub ulewny deszcz zmniejszają 
pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania� 
Rubin SX 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn� że 
rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do 
związków nieaktywnych� Środek w zalecanych dawkach 
jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy 
strzelania w źdźbło� Środek można stosować na wszyst-
kich glebach, na których uprawia się zboża�

CHWASTY WRAŻLIWE:
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak 
polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przy-
tulia czepna (do fazy 5 okółków), rumian polny, tasznik 
pospolity�  
CHWASTY ODPORNE:
powój polny, skrzypy 

STOSOWANIE ŚRODKA: 
ROŚLINY ROLNICZE:
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 - 
150 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1% 
(100 ml na 100 l wody)� 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
150 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1% 
(100 ml na 100 l wody)� 
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania 
chwastów występujących w dużym nasileniu lub w star-
szej fazie rozwojowej� 
Termin stosowania środka: środek stosować wiosną po 
rozpoczęciu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 
37)�
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu 
wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą ob-
niżyć skuteczność działania środka�
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APYROS 75 WG
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuli-
ścienne znajdują się w fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), 
miotła zbożowa znajduje się od fazy wschodów do fazy 
2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści 
(5-20 cm wysokości)�
Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego 
zastosowania: 26,5 g/ha� 
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowa-
nia: 13,3 - 26,5 g/ha�

PSZENICA OZIMA
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica 
pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właści-
wy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, 
stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek 
drobny, iglica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, 
niezapominajka polna, maruna bezwonna, owies głuchy, 
poziewnik szorstki, przytulia czepna, rumianek pospolity, 
rdest powojowy, rdest ptasi, chaber bławatek, fiołek polny
Termin: Stosować wiosną, na intensywnie rosnące chwa-
sty� Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji rośliny 
uprawnej do fazy drugiego kolanka zbóż� Najlepszy efekt 
chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuliścienne 
znajdują się w fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), miotła 
zbożowa znajduje się od fazy wschodów do fazy 2-4 liści 
(5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 
cm wysokości)� Mieszaniny stosować w terminach zaleca-
nych dla herbicydu, z którym mieszany jest Apyros 75 WG 
(tj� od pełni fazy krzewienia do jej końca)�
Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego 
zastosowania: 26,5 g/ha� 
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowa-
nia: 13,3 - 26,5 g/ha�

Preparat chwastobójczy
Substancja czynna: sulfosulfuron - 75 %

STOSOWANIE ŚRODKA:

PSZENICA JARA
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica 
pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właści-
wy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, 
stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek 
drobny, iglica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, 
niezapominajka polna, maruna bezwonna, owies głuchy, 
poziewnik szorstki, przytulia czepna, rumianek pospolity, 
rdest powojowy, rdest ptasi, chaber bławatek, fiołek polny
Termin: 
Stosować od fazy krzewienia do fazy 2-go kolanka� Naj-
lepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty 
dwuliścienne znajdują się w fazie 3-5 liści (5-10 cm wyso-
kości), miotła zbożowa znajduje się od fazy wschodów do 
fazy 2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 
3-5 liści (5-20 cm wysokości)�
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego 
zastosowania: 26,5 g/ha�

PSZENŻYTO OZIME
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica 
pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właści-
wy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, 
stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek 

drobny, iglica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, 
niezapominajka polna, maruna bezwonna, owies głu-

chy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rumianek 
pospolity, rdest powojowy, rdest ptasi, chaber 

bławatek, fiołek polny
Termin: Stosować wiosną, na intensywnie ro-

snące chwasty� Zabieg wykonywać po roz-
poczęciu wegetacji rośliny uprawnej do 

fazy drugiego kolanka zbóż� Najlepszy 
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FOXTROT 069 EW
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

Zawartość substancji czynnej: 
fenoksaprop-P - 69 g/l (6,69%)
OPIS DZIAŁANIA: FOXTROT 069 EW jest środkiem chwa-
stobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do sporzą-
dzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przezna-
czonym do powschodowego zwalczania wybranych 
rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, 
pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej� 
STOSOWANIE ŚRODKA:
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME. 
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa� 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha� 
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,0 - 1,2 l/ha� 
W celu obniżenia dawki środek Foxtrot 069 EW stosować 
łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce: Maksy-
malna dawka dla jednorazowego zastosowania: Foxtrot 
069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha� Zalecana daw-
ka do jednorazowego stosowania: Foxtrot 069 EW 0,5 l/
ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha� 
Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu 
wegetacji zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH do 29)� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1� 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcó-
wek płaskostrumieniowych, stosując ciśnienie 2,5-3,5 at� 
Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm� 
PSZENICA OZIMA
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, rumian polny, komo-
sa biała, mak polny, rdestówka powojowata, fiołek polny� 
Chwasty odporne: przytulia czepna� W przypadku wystą-
pienia chwastów dwuliściennych środek Foxtrot 069 EW 
stosować łącznie ze środkiem Nuance 75 WG w dawce: 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
Foxtrot 069 EW 1,2 l/ha + Nuance 75 WG 20 g/ha� Zale-
cana dawka do jednorazowego stosowania: Foxtrot 069 
EW 1,0 - 1,2 l/ha + Nuance 75 WG 20 g/ha� 
Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu 
wegetacji zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH do 29)� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1� 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcó-
wek płaskostrumieniowych, stosując ciśnienie 2,5-3,5 at� 
Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm� 
JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA. 
Chwasty wrażliwe: owies głuchy� 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha� 
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna�
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha� 
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:  
0,8 - 1,0 l/ha� 
W przypadku zwalczania owsa głuchego i chwastnicy 
jednostronnej w celu obniżenia dawki środek Foxtrot 069 
EW stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC w 
dawce: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: Foxtrot 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha� 
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: Foxtrot 
069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha� 
Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia 
do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 20-30)� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1� 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcó-
wek płaskostrumieniowych, stosując ciśnienie 2,5-3,5 at� 
Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm�
JĘCZMIEŃ JARY 
Chwasty wrażliwe: owies głuchy, komosa biała, rdestów-
ka powojowata, fiołek polny� 
Chwasty odporne: przytulia czepna� 
W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych śro-
dek Foxtrot 069 EW stosować łącznie ze środkiem Nuan-
ce 75 WG w dawce: Maksymalna dawka dla jednorazo-
wego zastosowania: Foxtrot 069 EW 1,0 l/ha + Nuance 
75 WG 20g/ha� 
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: Foxtrot 
069 EW 1,0 l/ha + Nuance 75 WG 20g/ha� Termin 
stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do 
początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 20-30)� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wege-
tacyjnym: 1� 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 
używając końcówek płaskostrumienio-
wych, stosując ciśnienie 2,5-3,5 at� 
Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 
mm



18

CUADRO 250 EC
REGULATORY WZROSTU

PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,6 l/ha�
TERMIN STOSOWANIA:
środek stosować od fazy 1 kolanka do fazy 2 kolanka 
(BBCH 31-32)�
JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,4 l/ha�
TERMIN STOSOWANIA:
środek stosować od początku fazy 1 kolanka do fazy 2 
kolanka (BBCH 31-32)�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha�
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) - 250 
g/l (22,73 %)�
OPIS DZIAŁANIA:
STIFF 250 EC jest to środek z grupy regulatorów wzro-
stu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji 
wodnej� Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu 
pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego  
i jęczmienia jarego uprawianych w technologiach inten-
sywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego� 
Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, 
a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych 
zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli� 

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,4 l/ha�
TERMIN STOSOWANIA:
środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło 
(początek wzrostu źdźbła) do fazy liścia flagowego (liść 
flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39)�
JĘCZMIEŃ OZIMY
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,6 l/ha�

TERMIN STOSOWANIA:
środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego do 
fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) 
(BBCH 37-39)�
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EPHON TOP
REGULATORY WZROSTU

F&N Agro Polska

Zawartość substancji czynnej: 
etefon - 480 g/l (40,0%)

OPIS DZIAŁANIA: 
Ephon Top jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w 
formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie� Ephon 
Top stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu jęcz-
mienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na do-
brych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami 
azotu� Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł 
zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu� Intensywność działa-
nia środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwo-
jowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz 
warunków atmosferycznych� Środek przeznaczony do 
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych�

STOSOWANIE ŚRODKA: 
JĘCZMIEŃ OZIMY 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,5 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/
ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2� kolanka 
do fazy liścia flagowego (BBCH 32-39)� 
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ŻYTO 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/
ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2� kolanka 
do fazy liścia flagowego (BBCH 32-39)� 
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
PSZENŻYTO OZIME 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2� kolanka 
do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 32-37)� 
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha� 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
PSZENICA OZIMA 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,75 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 
l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1� kolanka 
do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31-37)� 
Środek Ephon Top można stosować po uprzednim zasto-
sowaniu środka Antywylegacz Płynny 675 SL w dawce 
2,0 l/ha w terminie od fazy 1� kolanka do fazy 2 �kolanka 
(BBCH 31-32)� 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy liścia pod-
flagowego do fazy ukazania się liścia flagowego� 
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
Jęczmień jary 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,75 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,75 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2� kolanka 
do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 32-49)� 
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
PSZENICA JARA 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowa-
nia: 0,75 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od 
fazy 1� kolanka do fazy ukazania się liścia 
flagowego (BBCH 31-37)� 
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha� 
Zalecane opryskiwanie: 
średniokropliste� 
Maksymalna liczba zabiegów  
w sezonie wegetacyjnym: 1
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OCHRONA FUNGICYDOWA PSZENICY OZIMEJ



FOSSA 633 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN  
- FUNGICYDY

Zawartość substancji czynnych:
fenpropidyna - 333 g/l (31,7 %)
prochloraz - 300 g/l (28,6 %)

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

STOSOWANIE ŚRODKA: 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samo-
bieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych� 
PSZENICA OZIMA 
septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy 
zbóż i traw
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegaw-
czo lub po natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych 
objawów chorób, pierwszy zabieg wykonać od początku 
fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego 
liścia flagowego (BBCH 30-39), drugi zabieg wykonać od 
fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do fazy zakończe-
nia kłoszenia (BBCH 40-59)�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
tiofanat metylowy (substancja z grupy benzimidazoli) 
- 310 g/l (26,27 %), epoksykonazol (substancja z grupy 
triazoli) - 187 g/l (15,85 %)

OPIS DZIAŁANIA:
INTIZAM 497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie 
koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńcza-
nia wodą o działaniu układowym do stosowania zapobie-
gawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, 
pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego i buraka cukrowego 
przed chorobami grzybowymi�

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, sep-
torioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plami-
stość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kłoszenia�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
PSZENŻYTO OZIME

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, sep-
torioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plami-
stość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kłoszenia�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
JĘCZMIEŃ JARY

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienna, pla-
mistość siatkowa jęczmienia,
rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania 
w źdźbło do początku fazy kłoszenia�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

INTIZAM 497 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN  
- FUNGICYDY          
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 53 g/l (5,42 %)
spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 224 g/l (22,90 
%), tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 148 g/l (15,13 
%)

OPIS DZIAŁANIA:
SOLIGOR 425 EC jest środkiem grzybobójczym w formie 
koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu 
układowym do stosowania zapobiegawczego, interwen-
cyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych 
i jarych�

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, bru-
natna plamistość liści, septoriozy liści,
septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, 
fuzarioza liści, fuzarioza kłosów
pszenica jara

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, bru-
natna plamistość liści, septoriozy liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1 
l/ha
PSZENŻYTO OZIME

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septo-
riozy liści, brunatna plamistość liści,
rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
pszenżyto jare

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septo-
riozy liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów

SOLIGOR 425 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - FUNGICYDY

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,7-1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasi-
leniu chorób�
JĘCZMIEŃ OZIMY

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, pla-
mistość siatkowa, 
rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
JĘCZMIEŃ JARY

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rdza 
źdźbłowa zbóż i traw, plamistość siatkowa, brunatna pla-
mistość liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6- 
0,8 l/ha
ŻYTO

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, ryn-
chosporioza zbóż, brunatnaplamistość liści, septoriozy 
liści, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
0,6- 0,8 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób:
pszenica, pszenżyto: od początku fazy strzelania w źdźbło 
do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30-59),
jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kło-
szenia (BBCH 29-51),
żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku 
fazy kłoszenia (BBCH 30-51)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
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DELARO 325 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - FUNGICYDY

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

OPIS DZIAŁANIA:
DELARO 325 SC jest fungicydem w formie koncentratu w 
postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o dzia-
łaniu układowym, translaminarnym i powierzchniowym 
do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wy-
niszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, 
pszenżyta ozimego oraz jęczmienia ozimego i jęczmienia 
jarego przed chorobami grzybowymi�

STOSOWANIE ŚRODKA:
PSZENICA OZIMA

 łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podsta-
wy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna 
plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza pasko-
wana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: 
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów chorób:

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

 choroby kłosa - od fazy pełni kłoszenia do końca fazy 
kwitnienia (BBCH 55-69)�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

PSZENŻYTO OZIME
  łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i 

traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna 
pszenicy, septoriozy liści

Maksymalna / zalecana dawka dla jed-
norazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z 

chwilą pojawienia się pierwszych ob-
jawów chorób:

 choroby liści i podstawy 
źdźbła - od fazy drugiego 

kolanka do fazy pełni kło-
szenia (BBCH 32-55),

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

JĘCZMIEŃ OZIMY
 mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 

jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
 środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów chorób - od fazy drugiego kolan-
ka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55)�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

PSZENICA JARA
 łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podsta-

wy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna 
plamistość liści, rdza brunatna pszenicy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów chorób:

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

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

JĘCZMIEŃ JARY
 łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podsta-

wy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość 
siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów chorób - od fazy drugiego kolan-
ka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55)�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 100 g/l,
fluoksastrobina (związek z grupy strobilurin) - 100 g/l�

OPIS DZIAŁANIA:
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji 
wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobie-
gawczego, interwencyjnego w zbożach oraz cebuli przed 
chorobami grzybowymi�

STOSOWANIE ŚRODKA:
pszenica ozima, pszenica jara

 mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plami-
stość liści, septorioza liści, septorioza
plew, fuzarioza kłosów�
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kłoszenia�
PSZENŻYTO OZIME

 mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plami-
stość liści, septorioza liści, rynchosporioza zbóż�
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania 

w źdźbło do końca fazy kłoszenia�
PSZENŻYTO JARE

- rynchosporioza zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowe-

go zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: 

środek stosować zapobiegawczo lub z 
chwilą wystąpienia pierwszych objawów 

chorób od początku fazy strzelania w 
źdźbło do końca fazy kłoszenia�

JĘCZMIEŃ JARY
 mączniak prawdziwy, rdza 
karłowa, plamistość siatkowa 

jęczmienia, rynchosporioza 
zbóż, fuzarioza kłosów

FANDANGO 200 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - FUNGICYDY

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: 
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do 
początku fazy kłoszenia�
żyto ozime

 rdza brunatna, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kłoszenia�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w 
uprawie zbóż: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W  
UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksycz-
ność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach 
małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
CEBULA

 mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0 - 
1,25 l/ha
Termin stosowania
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób� Pierwszy zabieg wykonać 
po rozpoczęciu formowania się cebul� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ: 
tebukonazol - 250 g w 1 litrze środka�

OPIS DZIAŁANIA:
Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emul-
sji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobie-
gawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej  
i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi� 

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA

 mączniak prawdziwy, septoriozy na liściach, septorioza 
plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści�
Zalecana dawka: 1,0 l/ha�
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpie-
nia pierwszych objawów choroby; od początku strzelania  
w źdźbło do końca fazy kłoszenia� 
RZEPAK OZIMY
Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji�
Choroby można zwalczać w następujących terminach: 

 Jesienią - w fazie 4-8 liści rzepaku� Sucha zgnilizna ka-
pustnych,czerń krzyżowych Zalecana dawka: 0,75 l/ha� 
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwa-
łość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i 
zahamowanie wzrostu łodygi�

 Wiosną - w początkowej fazie wzrostu pędu głównego� 
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyzowych�
Zalecana dawka: 1,0 l/ha�
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie 
łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się za-
grożenie wyleganiem�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha�

KOSA 250 EW
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - 
FUNGICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) - 500 g/l (41,4 %)
OPIS DZIAŁANIA:
Abringo 500 SC jest fungicydem, koncentratem w posta-
ci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu 
powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w 
ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną 
liści oraz jęczmienia ozimego przed rynchosporiozą zbóż� 
STOSOWANIE ŚRODKA
PSZENICA OZIMA SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI 
Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego 
zastosowania: 2,0 l/ha 
Termin stosowania: 
Środek stosować zapobiegawczo� Zabiegi wykonać: − od 
fazy początku wzrostu źdźbła do fazy drugiego kolanka 
(BBCH 30-32) w warunkach sprzyjających rozprzestrze-
nianiu się choroby, − od fazy trzeciego kolanka do fazy 
pełni kwitnienia (BBCH 33-65)�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�
UWAGA!
W celu uzyskania najlepszej skuteczności działania, śro-
dek stosować od fazy 3� kolanka do fazy całkowicie roz-
winiętego liścia flagowego (BBCH 33-39)�
JĘCZMIEŃ OZIMY RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ 
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowe-
go zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo od początku fazy strzela-
nia w źdźbło (BBCH 30)� Drugi zabieg wykonać do fazy 
początku kłoszenia (BBCH 51)� Zabieg ten jest szcze-
gólnie zalecany, gdy przewidywana jest silna presja 
rozwoju choroby� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie we-
getacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni� 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ABRINGO 500 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN  
- FUNGICYDY  
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) - 85 g/l 
(8,18 %), epoksykonazol (związek z grupy triazoli) - 62,5 
g/l (6,01 %)

OPIS DZIAŁANIA:
OPERA MAX 147,5 SE jest środkiem grzybobójczym w 
formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsuł za-
wieszonych w wodzie o działaniu systemicznym (epok-
sykonazol) oraz lokalnie systemicznym i translaminarnym 
(piraklostrobina) do stosowania zapobiegawczego i inter-
wencyjnego w ochronie pszenicy ozimej oraz jęczmienia 
jarego przed chorobami grzybowymi�

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA

 mączniak prawdziwy, łamliwość podstawy źdźbła, fuza-
ryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, brunatna 
plamistość liści, septorioza paskowana liści
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 
1,5 - 2 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od momentu widocznych 5 
rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69)�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

OPERA MAX 147,5 SE
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - FUNGICYDY

   

JĘCZMIEŃ JARY
 mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa jęczmienia, 

rdza brunatna, rynchosporioza
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 
1,5 - 2 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów chorób od momentu widocznych 5 
rozkrzewień do początku fazy kłoszenia (BBCH 25-51)�
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
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TAZER 250 SC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - FUNGICYDY

mienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fu-
zarioza kłosów, czerń zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha

TERMIN STOSOWANIA:
Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko jest 
co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy 
kłoszenia (BBCH 31-59), w odstępach co 12 - 21 dni, zależ-
nie od warunków i presji chorób�
RZEPAK OZIMY

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

 żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści
kukurydzy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
TERMIN STOSOWANIA:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpie-
niu pierwszych objawów chorób, od początku fazy 9 kola-
nek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy  
widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 
60% suchej masy (BBCH 39 - 87)�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21-42 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

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

OPIS DZIAŁANIA:
TAZER 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem 
w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą  
o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głów-
nie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych 
roślin rolniczych i warzywnych� Środek przeznaczony do 
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcz-
nych (pomidor pod osłonami)�

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA

 mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, 
rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, sep-
torioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
TERMIN STOSOWANIA:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub na-
tychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów cho-
rób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm 
nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 
31-69)� Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14 - 28 dni, 
zależnie od warunków i presji chorób�
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY
 mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęcz-
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WIOSENNA OCHRONA RZEPAKU

Zbliżająca się wiosna to odpowiedni czas na lustrację 
plantacji rzepaku oraz ocenę stanu przezimowania, 
zdrowotności� Najważniejszą sprawą jest sprawdze-

nie czy plantacja rokuje dalszy rozwój i odpowiednio prze-
zimowała� Rośliny, które dobrze przezimowały są zielone, 
mają  zdrowy stożek wzrostu oraz biały korzeń z licznymi 
korzonkami bocznymi� Jeśli rośliny mają uszkodzone liście 
tylko w niewielkim stopniu, nie ma powodów do obaw� 
Prawdopodobnie nie wpłynie to na dalszy przebieg we-
getacji, a co za tym idzie, nie spowoduje to spadku plonu� 
Nawet, jeśli rzepak wydaje się być przemarznięty, stożek 
wzrostu jest wysoko uniesiony a liście uszkodzone, rów-
nież ma szanse na zregenerowanie się� Warunkiem uzy-
skania plonu z takich roślin jest zdrowa szyjka korzeniowa 
wraz ze śpiącymi zawiązkami pędów oraz nieuszkodzone 
korzenie� W sytuacji, kiedy stożek wzrostu, szyjka korze-
niowa, liście oraz korzenie młodych roślin rzepaku są mar-
twe plantację należy zaorać�

Kolejnym etapem jest ocena plantacji pod kątem wy-
stępowania chorób grzybowych czy szkodników� Na pod-
stawie lustracji planuje się zabiegi, które wpływają na uzy-
skanie wyższych plonów� Ważnym elementem wiosennej 
agrotechniki są zabiegi fungicydowe oraz insektycydowe�

Najczęstsze choroby grzybowe rzepaku to: sucha 
zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, 
czerń krzyżowych, choroba wadliwego płodozmianu 
(czyli kiła kapustnych), zgorzel siewek� 

Objawy chorobowe suchej zgnilizny tj� plamy można 
zaobserwować już jesienią na liściach i liścieniach a wio-
sną na liściach (jasnobrązowe, owalne plamy), szyjkach 
korzeniowych (początkowo płaskie, brunatnobrązowe 
plamy później mokre i wgłębne), łodygach i łuszczynach 
rzepaku (płaskie, rozległe, jasnobrązowe plamy często z 
brunatną obwódką)� Decyzję o wykonaniu wczesnowio-

sennego zabiegu należy podjąć w oparciu o wiedzę i do-
świadczenie doradców z Grupy Polskich Składów Rolnych, 
którzy na temat konkretnej plantacji rzepaku, jej lustracji 
mogą doradzić m�in�  Caryx 240 SL  + Kosa 250EW, Tilmor 
240EC 1,0l/ha�

Zgnilizna twardzikowa jest najniebezpieczniejszą cho-
robą rzepaku ozimego, ale występuje nie zawsze i nie we 
wszystkich rejonach Polski� Rozwojowi choroby sprzyja 
wysoka wilgotność, a opadające płatki kwiatowe pozo-
stające w rozwidleniach łodyg rzepaku lub u nasady liści są 
jej pierwotnym miejscem porażenia,   gdzie tworzy się od-
powiednie środowisko dla rozwoju grzyba� Na łodygach 
choroba powoduje jasne plamy z nalotem białej, puszystej 
grzybni (przy wilgotnej pogodzie), z biegiem czasu obej-
mujące cały jej obwód, a w środku zniszczonej łodygi two-
rzą się czarne skleroty, stanowiące organy przetrwalniko-
we grzyba� Przy dużym nasileniu choroby rośliny rzepaku 
zamierają� Źródłem zakażenia jest gleba, a przetrwalniki 
grzyba pozostające w glebie są zdolne przeżyć ok�10 lat�

W ochronie przed tą ważną chorobą doradcy PSR 
zaproponują produkty w oparciu o tebukonazol, boska-
lit+dimoksystrobinę lub też fluopyram + protiokonazol�

Chorobą coraz bardziej powszechną na plantacjach 
rzepaku okresu wiosennego jest szara pleśń� W rzepaku 
może powodować straty w plonie nawet do 30 proc�, 
zwłaszcza w latach wilgotnych� Grzyb ten może atakować 
wszystkie organy nadziemne roślin w ciągu całego okre-
su wegetacyjnego� Objawy na liściach, łodygach, pąkach i 
strąkach to szarobrązowy nalot grzybni� Porażone części 
rośliny zamierają, a w przypadku zaatakowania młodych 
roślin rzepaku, może dojść do całkowitego ich zamierania� 
Dla rozwoju choroby zasadnicze znaczenie mają okresy 
zimnej i mokrej pogody oraz uszkodzenia roślin powstałe 
na skutek mrozów lub innych czynników raniących (np� 
szkodniki)� Źródłem infekcji są porażone resztki pożniwne 
różnych roślin, które wcześniej znajdowały się na danym 
polu� Podobnie jak szara pleśń, czerń krzyżowych może 
powodować zmniejszenie plonu do 30 proc�, zwłaszcza, 
gdy wystąpi na łuszczynach, powodując ich przedwcze-
sne dojrzewanie i osypywanie się nasion� Grzyb poraża 
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rzepak w trakcie całego okresu wegetacyjnego i może 
wystąpić na wszystkich organach rośliny� Na liściach i ło-
dygach tworzą się strofowane plamy, na przemian jasne i 
ciemne pierścienie, lub ciemne (często czarne) nieregular-
ne plamy� Na łuszczynach są to zazwyczaj czarne, począt-
kowo małe, okrągłe plamki, które w miarę upływu czasu 
mogą zająć całą powierzchnię łuszczyny� Źródłem infekcji 
jest materiał siewny oraz resztki pożniwne pozostające 
w glebie� Wiosną od fazy początku kwitnienia do końca 
kwitnienia, jako ochronę przeciw chorobom grzybowym 
należy zastosować Pictor 400SC, Tazer 250SC + Kosa 250 
EC, czy też Propulse 250SE�

Obecnie w okresie wiosennym największe zagrożenie 
dla plantacji rzepaków  stanowią szkodniki owadzie takie 
jak: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, cho-
wacz podobnik, słodyszek rzepakowy czy pryszczarek ka-
pustnik� Nalot szkodników tj� chrząszczy chowaczy oraz 
słodyszka rzepakowego można kontrolować przy użyciu 
żółtych naczyń, wypełnionych wodą z dodatkiem deter-
gentu zmniejszającego napięcie powierzchniowe� Zaleca 
się ustawić żółte naczynia przynajmniej 25 metrów od 
brzegu pola�

Najwcześniej (marzec, początek kwietnia, gdy gleba 
osiąga temp� 6-90C) budzi się i zaczyna atakować rośli-
ny chowacz brukwiaczek� Owad ten może spowodować 
znaczne straty, gdy występuje w dużym nasileniu oraz gdy 
rośliny rzepaku z powodu niekorzystnych warunków śro-
dowiskowych (ostra zima, wiosenne susze) są słabo roz-
winięte� Larwy chowacza brukwiaczka uszkadzają rośliny� 
Uszkodzenia roślin przez larwy chowacza są miejscem 
rozwoju chorób grzybowych takich jak sucha zgnilizna ka-
pustnych, zgnilizna twardzikowa, czy szara pleśń� Drugim 
w kolejności chowaczem nalatującym na plantacje rzepa-
ku jest chowacz czterozębny (wielkość 2,5-3 mm, czar-
ny z szarozielonym odcieniem z charakterystyczną jasną 
plamką na górnej stronie między pokrywami na przedple-
czu)� Objawy uszkodzeń powodowane przez chowacza 
czterozębnego mogą być mylone z tymi wyrządzanymi 
przez chowacza brukwiaczka z tą różnicą, że uszkodzo-
na łodyga rośnie prosto a nie krzywi się w kształt litery S� 

Zabieg chemiczny na chowacze należy wykonać na ogół 
bardzo wcześnie, zaraz po nalocie chrząszczy na plantacje 
rzepaku, jeszcze przed składaniem jaj przez samice�

W celu zwalczenia chowacza brukwiaczka czy chowa-
cza czterozębnego można zastosować  Cyren 480EC lub 
Proteus 110 OD�

W późniejszym okresie rozwoju rzepaku w czasie kwit-
nienia oraz zawiązywania łuszczyn przez rośliny rzepaku, 
należy zwrócić szczególną uwagę na szkodniki łuszczyno-
we tj� chowacza podobnika oraz pryszczarka kapustnika� 
Bezpośrednie szkody wyrządzane przez chrząszcze cho-
wacza podobnika są na ogół niewielkie, natomiast szkody 
pośrednie powodowane przez znacznie bardziej szko-
dliwego pryszczarka kapustnika mogą być bardzo duże� 
W fazie pąkowania rzepaku szczególnie szkodliwe są 
chrząszcze słodyszka rzepakowego (wielkość 2-2,5 mm, 
metalicznie błyszczące o odcieniu granatowym lub ciem-
nozielonym), które nagryzając pąki kwiatowe wyrządzają 
największe szkody, szczególnie gdy z powodu chłodów 
faza pąkowania przedłuża się� W celu zwalczenia szkod-
ników łuszczynowych, w fazie rzepaku od początku kwit-
nienia, czyli w tzw fazie „na płatek” można zastosować 
Piorun 200SL  Super Cyper 500EC  lub Proteus 110OD�

Należy pamiętać by przed wykonywaniem zabiegów 
chemicznych odżywić rośliny, zwłaszcza podając Bor i 
Mangan w dwóch, trzech dawkach, produktem reko-
mendowanym przez PSR jest AsBor  w dawce 1,5l/ha� 
Oczywiście ważne jest podanie nawozów NPK z przewa-
gą fosforu w początkowej fazie� 

Podsumowując poprawna ocena stanu plantacji rze-
paku ozimego przed i na początku okresu wegetacji oraz 
odpowiednia ochrona chemiczna jest gwarancją sukcesu� 
Poprawna agrotechnika oraz dokładnie przemyślany plan 
wiosennych zabiegów skutkuje uzyskaniem wysokich 
plonów nasion rzepaku�

BIBLIOGRAFIA

1� http://rolniczeabc�pl/349939,Ochrona-rzepaku�html#axzz56FNS7TPh
2� http://agrobiznespark�pl/informacje/produkcja-roslinna/rzepak-i-
oleiste/683-wiosenna-ochrona-i-nawozenie-rzepaku�html 
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MAGNELLO 350 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:  
difenokonazol - 100 g/l (9,9%) 
tebukonazol - 250 g/l (24,8%)

OPIS DZIAŁANIA:
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji 
wodnej, o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, 
przeznaczony do ochrony rzepaku ozimego, rzepaku ja-
rego, rzepiku ozimego, gorczycy sarepskiej, gorczycy bia-
łej i gorczycy czarnej przed chorobami grzybowymi, jak 
również do zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin 
w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg 
wiosną� 

STOSOWANIE ŚRODKA: 
Środek Magnello 350 EC jest przeznaczony do stosowania 
przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwa-
czy polowych� Rzepak ozimy Sucha zgnilizna kapustnych 

TERMIN STOSOWANIA: 
stosowanie jesienią: środek stosować od stadium 4 do 8 
liści rzepaku (BBCH 14-18)� Stosowanie środka jesienią po-
prawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie 
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi� 
stosowanie wiosną: środek stosować od fazy wydłużania 
pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do 

początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31-59)� Stosowa-
nie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i 
usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie 
wyleganiem� 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 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� Ilość wody dostoso-
wać do wielkości roślin i ich zagęszczenia� Zalecane opry-
skiwanie: drobnokropliste�
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GRAMINIS 05 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - HERBICYDY

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek wykazuje działanie systemiczne� Pobierany jest 
bardzo szybko przez liście a następnie przemieszczany do 
korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie 
wzrostu i rozwoju chwastów� Działanie środka na chwasty 
objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłod-
szych 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
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
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
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

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

OPIS DZIAŁANIA:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporzą-
dzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony 
do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cu-
krowego i pastewnego oraz do zwalczania miotły zbożowej  
i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku�
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SUPER CYPER 500 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - INNE   

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 500 g/l 
(51,6 %)

OPIS DZIAŁANIA:
SUPER CYPER 500 EC jest środkiem owadobójczym w 
formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o 
działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do 
zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rol-
niczych i warzywnych� Na roślinie działa powierzchniowo�

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA

 mszyca zbożowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania:

 skrzypionki: Maksymalna/zalecana dawka dla jednora-
zowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku wylę-
gania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65)�

JĘCZMIEŃ JARY
 skrzypionki: Maksymalna/zalecana dawka dla jednora-

zowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku wylę-
gania się larw (BBCH 39-65)�

ZIEMNIAK
 larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,06 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować na larwy i chrząsz-
cze stonki ziemniaczanej (BBCH 1051)�

RZEPAK OZIMY
 słodyszek rzepakowy
 chowacz czterozębny - ograniczenie występowania

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania:Zabiegi stosować zgodnie z sygnaliza-
cją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)�

 chowacz podobnik: Maksymalna/zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania:
Zabieg wykonać w początkowym 
okresie opadania płatków kwiatowych 
(BBCH 65-6)
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PIORUN 200 SL
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN  
- INSEKTYCYDY

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotyno-
idów) - 200 g/l (17,44 %)
OPIS DZIAŁANIA:
PIORUN 200 SL jest insektycydem w formie koncentratu 
rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i 
żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników 
ssących i gryzących w uprawie jabłoni, gruszy, czereśni, śli-
wy oraz w rzepaku ozimym� Na roślinie działa powierzch-
niowo, wgłębnie i systemicznie�

STOSOWANIE ŚRODKA:
RZEPAK OZIMY

 słodyszek rzepakowy
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 
- 0,12 l/ha
Termin stosowania: środek stosować w momencie nalotu 
szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do 
fazy żółtego pąka (BBCH 55-59)�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
chloropiryfos (związek z grupy fosfoorganicznych)- 480 
g/l (44,86 %)

OPIS DZIAŁANIA:
CYREN 480 EC jest środkiem owadobójczym w formie 
koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu 
kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do 
zwalczania szkodników w roślinach rolniczych i sadowni-
czych� Na roślinie działa powierzchniowo� 

ZAKRES STOSOWANIA:
pszenica ozima, jęczmień jary

 skrzypionki�
Stosować od początku wylęgania się larw�
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

RZEPAK OZIMY
 słodyszek rzepakowy�

(Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowa-
cza czterozębnego)�
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,65-1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 chowacz brukwiaczek�
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, 
zgodnie z sygnalizacją� Środek niszczy również jaja i 
młode larwy 
występujące już w roślinie�
Zalecana dawka dla jednorazowego  
zastosowania: 0,65-1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

CYREN 480 EC
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN  
- INSEKTYCYDY    



AGROZWILŻACZ
ŚRODKI POWIERZCHNIOWO-CZYNNE

SURFAKTANT - ŚRODEK ZWILŻAJĄCY� 
Specjalistyczny preparat polepszający właściwości cieczy 
użytkowej agrochemikaliów� Obniża napięcie powierzch-
niowe cieczy użytkowej powodując dokładne pokrycie 
liści� Zwiększa przyczepność cieczy użytkowej do po-
wierzchni liści� Ogranicza zmywanie stosowanego środka 
przez opady deszczu i silną rosę� Poprawia równomier-
ność pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwa-
nych liści roślin� 

ZASTOSOWANIE: 
Można stosować z większością agrochemikaliów, dla któ-
rych zalecane jest stosowanie ze środkami zwilżającymi� 
Agrozwilżacz zalecany jest do stosowania w zabiegach 
agrarnych na dużych powierzchniach uprawowych oraz 
produkcji pod osłonami - również do zamgławiania� 
SKŁAD: 
mieszanina anionowych i niejonowych środków po-
wierzchniowo - czynnych� 
Zalecana dawka: 50 ml/100 l cieczy użytkowej
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AGRO PLONVIT A
ŚRODKI POWIERZCHNIOWO-CZYNNE

KRYSTALICZNY DOLISTNY NAWÓZ,  
PRZEZNACZONY DO UPRAW ROLNICZYCH

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW:
[%masowe]: azot całkowity (N) 4,0 (N-NH2 2,7; N-NO3 
1,3); pięciotlenek fosoru (P202) 8,0; tlenek potasu (K2O) 
12,0; tlenek magnezu (MgO) 6,9; siarka (SO3) 18,5; bor (B) 
0,100; miedź (Cu) 1,000; żelazo (Fe) 0,600; mangan (Mn) 
1,500; molibden (Mo) 0,010; cynk (Zn) 1�020; tytan (Ti) 
0,001� Cu, Fe, Mn, Zn schelatowane przez EDTA� Wszystkie 
składniki pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie� Nawóz 
zawiera również witaminę B, C oraz aminokwasy�

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 
Agro Plonvit A stosować dolistnie w formie roztworu 
wodnego lub łącznie z wodnym roztworem mocznika i 
siarczanu magnezowego� Agro Plonvit A można stosować 
ze sprawdzonym nawozem dolistnym polecanym przez 
producenta w tabeli mieszania nawozów lub kilkoma na-
wozami zgodnie z programem dokarmiania INTERMAG 
wybranych gatunków� Można też dodać odpowiedni, 
sprawdzony pestycyd w dolnej, zalecanej przez produ-
centa dawce� Unikać oprysków podczas dużego nasło-
necznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru�

TERMINY I DAWKI:
ZBOŻA: 
ilość oprysków: 2-3, jesień: oprysk w fazie 3-4 liści; wio-
sna - I - po wznowieniu wegetacji do końca krzewienia; 
II - faza liść flagowy; III - koniec kwitnienia do dojrzało-
ści mlecznej ziarna� Jednorazowa dawka: 1-2 kg/ha; ciecz 
użytkowa: 200-300 l/ha

KUKURYDZA: 
ilość oprysków: 1-2, I faza - 4-6 liści; II faza - 8-10 liści� 
Jednorazowa dawka: 3 kg/ha; ciecz użytkowa: 200-300 l/ha

AGRO PLONVIT B
ŚRODKI POWIERZCHNIOWO-CZYNNE

KRYSTALICZNY DOLISTNY NAWÓZ,  
PRZEZNACZONY DO UPRAW ROLNICZYCH

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW:
[%masowe]: azot całkowity (N) 4,0 (N-NH2 2,2; N-NO3 
1,8); pięciotlenek fosoru (P205) 7,0; tlenek potasu (K2O) 
13,0; tlenek magnezu (MgO) 7,2; siarka (SO3) 18,0; bor (B) 
0,700; miedź (Cu) 0,800; żelazo (Fe) 0,600; mangan (Mn) 
1,200; molibden (Mo) 0,010; cynk (Zn) 0,800; tytan (Ti) 
0,001� Cu, Fe, Mn, Zn schelatowane przez EDTA� Wszystkie 
składniki pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie� Nawóz 
zawiera również witaminę B, C oraz aminokwasy�

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 
Agro Plonvit B stosować dolistnie w formie roztworu 
wodnego lub łącznie z wodnym roztworem mocznika i 
siarczanu magnezowego� Agro Plonvit B można stosować 
ze sprawdzonym nawozem dolistnym polecanym przez 
producenta w tabeli mieszania nawozów lub kilkoma na-
wozami zgodnie z programem dokarmiania INTERMAG 
wybranych gatunków� Można też dodać odpowiedni, 
sprawdzony pestycyd w dolnej, zalecanej przez produ-
centa dawce� Unikać oprysków podczas dużego nasło-
necznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru�

TERMINY I DAWKI:
RZEPAK: 
ilość oprysków: 2-4� Jesień - oprysk w fazie formowania 
rozety (5-8 liści); wiosna: I - po wznowieniu wegetacji; II 
- w fazie zwartego zielonego pąka kwiatowego; III - w fazie 
rozpierzchłego zielonego pąka kwiatowego
Jednorazowa dawka: 1-2 kg/ha; ciecz użytkowa: 200-300 l/ha



40



41

Gama nawozów płynnych

Tonic, Gold, Vital, Elite, Leos, Axis, Magnum

WYBIERZ
JAKOŚĆ

• Wzmacnia naturalną odporność roślin na stresy środowiskowe

• Usprawnia transport składników pokarmowych i asymilatów

• Stymuluje rozwój i aktywność korzeni

• Stanowi zbilansowany zestaw składników i aminokwasów w najbardziej przyswa-
jalnych formach

www.timacagro.pl
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DZIAŁ OBROTU PŁODAMI ROLNYMI
PROWADZIMY SKUP I KONTRAKTACJĘ, Adler Agro Sp. z o.o.

Firma Adler Agro jest jedną z wiodących firm zajmujących się obrotem płodów rolnych w regionie� Bezpośrednimi 
odbiorcami naszych produktów są producenci przemysłu tłuszczowego, młynarskiego i paszowego� Dzięki naszemu 
wieloletniemu doświadczeniu w zakresie skupu i sprzedaży obrotu płodów rolnych, jesteśmy  w stanie zagwarantować 
naszym klientom jak najlepsze ceny� Zajmujemy się nie tylko zaopatrywaniem gospodarstw rolnych w artykuły do pro-
dukcji rolnej, ale także  poszukujemy dla naszych Klientów rynków zbytu po najkorzystniejszych cenach� Prowadzimy 
obrót następującymi płodami rolnymi:

BAZA MAGAZYNOWA W RYBOŁACH
16-060 Zabłudów, Rybooły 1/1
te� 85 717 80 39, fax: 85 717 80 39
pawly@adleragro�pl

PUNKT SKUPU: 
  rzepak 
  pszenice konsumpcyjną i paszową
  jęczmień
  pszenżyto

  żyto
  kukurydzę
  owies
  żyto konsumpcyjne i paszowe

MASZYNY
Adler Agro Sp. z o.o.

Zapraszamy do oddziałów

ADLER AGRO Sp. z o.o.
SIEDZIBA W BIAŁYMSTOKU
15-521 Białystok-Zaścianki,
Szosa Baranowicka 62A
85 741 86 50, fax 85 741 81 20, 
85 741 81 20
bialystok@adleragro�pl

ADLER AGRO Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski
ul� Rejonowa 2, tel�: 85 730 08 58
fax: 85 730 08 58
bielskpodlaski@adleragro�pl

ADLER AGRO Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W GIŻYCKU
11-500 Giżycko,
ul� Wileńska 4
tel�: 667 040 005
gizycko@adleragro�pl

Baza maszynowo-magazynowa
w Rybołach
16-060 Zabłudów, Ryboły 1/1
tel�: 85 717 80 39, fax: 85 717 80 39

ADLER AGRO Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W GRAJEWIE
19-200 Grajewo, ul� Ełcka 98
tel�: 86 272 26 45
fax: 86 272 27 12
grajewo@adleragro�pl 

ADLER AGRO Sp. z o.o. 
FILIA NR 1 
W KONARZYCACH
18-400 Łomża, ul� Boczna 
tel�: 698 569 048
konarzyce@adleragro�pl
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POLSKIE SKŁADY ROLNE
Firma Adler Agro jest jednym z założycieli Polskich Składów Rolnych - grupy czterech wiodących na rynku firm zwią-
zanych  z branżą rolniczą� Swoją pozycję na polskim rynku budujemy poprzez prowadzenie wspólnej polityki zakupowej 
i realizację zintegrowanej strategii marketingowej� Współpraca, którą rozpoczęliśmy w 2011 roku przynosi wymierne 
korzyści  w postaci lepszych warunków współpracy u producentów, sprawniejszej i bardziej elastycznej logistyki oraz 
spójnej strategii reklamowej i marketingowej� Polskie Składy Rolne to przede wszystkim profesjonalna obsługa i najwyż-
sza jakość produktów, które otrzymują rolnicy�

Więcej informacji pod numerem telefonu:
85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
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KATALOG 
WIOSNA 
2018

www.adleragro.pl  

SKUP I SPRZEDA¯
ZBÓ¯ I RZEPAKU

16-060 Zab³udów, Rybo³y 1/1
tel./fax: 85 717 80 39
tel. kom.: 696 041 034

ADLER AGRO Sp. z o.o.
ODDZIA£ W GRAJEWIE

19-200 Grajewo, ul. E³cka 98
tel.: 86 272 26 45, fax: 86 272 27 12

grajewo@adleragro.pl 

ADLER AGRO Sp. z o.o.
ODDZIA£ W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Rejonowa 2
tel.: 85 730 08 58, fax: 85 730 08 58

bielskpodlaski@adleragro.pl

BAZA MASZYNOWO-MAGAZYNOWA
W RYBO£ACH

16-060 Zab³udów, Rybo³y 1/1
tel.: 85 717 80 39, fax: 85 717 80 39

ADLER AGRO Sp. z o.o.
SIEDZIBA W BIA£YMSTOKU

15-521 Bia³ystok-Zaścianki, Szosa Baranowicka 62A
85 741 86 50       85 741 81 20

bialystok@adleragro.pl


