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SzANOWNI KLIeNCI,

U progu sezonu przekazujemy Państwu nowy Katalog Środków Ochrony Roślin i nawozów proponowanych na 
wiosnę 2021 roku.
Szeroka oferta produktowa pozwoli na stworzenie skutecznych i efektywnych rozwiązań. Dobór rekomendowa-
nych produktów i programów jest wynikiem naszej najlepszej wiedzy i stworzony został z myślą o potrzebach 
naszych Klientów.
Ufamy, że okaże się dla Państwa interesujący i pomocny.
    
  
     Ewa Dziubanowska, 
         Kierownik Działu 

handlowego
Adler Agro Sp. z o.o.

  



33

SpIS TReŚCI:

HERBICYDY ............................................................................................................................................................................................ 4
Kukurydza ......................................................................................................................................................................................... 4
ELUMIS 105 OD ................................................................................................................................................................................ 4
CAMIX 560 SE .................................................................................................................................................................................. 6
NOTOS 100 SC.................................................................................................................................................................................. 8
IKANOS 040 OD ................................................................................................................................................................................ 8
NAGANO 200 OD .............................................................................................................................................................................. 9
MOCARZ 75 WG ................................................................................................................................................................................ 9
INNOVATE 240 SC ........................................................................................................................................................................... 10

Zboża .............................................................................................................................................................................................. 10
FLUROSTAR 200 EC  ....................................................................................................................................................................... 10
AMBASADOR 75 WG ....................................................................................................................................................................... 10
FLAM E DUO 354 SG ....................................................................................................................................................................... 11

FUNGICYDY .......................................................................................................................................................................................... 13
BIROMIL 75 WG .............................................................................................................................................................................. 13
SOLIGOR 425 EC ............................................................................................................................................................................ 13
FOSSA 633 EC ................................................................................................................................................................................ 14
PRAKTIS ......................................................................................................................................................................................... 14
TAZER 250 SC ................................................................................................................................................................................ 15
AMISTAR GOLD ............................................................................................................................................................................... 16
MAGNELLO 350 EC ......................................................................................................................................................................... 16
DOVVO 375 SC ............................................................................................................................................................................... 17
KROTON® ...................................................................................................................................................................................... 20
FLEXITY® 300 SC .......................................................................................................................................................................... 20
MYRESA® PRO .............................................................................................................................................................................. 21
IMBREX® XE .................................................................................................................................................................................. 21

INSEKTYCYDY ...................................................................................................................................................................................... 22
SUPER CYPE R 500 EC ................................................................................................................................................................... 23
CARNADIN E 200 SL ....................................................................................................................................................................... 22

REGULATORY WZROSTU ....................................................................................................................................................................... 24
STIFF NT 250 EC............................................................................................................................................................................. 24
WINDSAR 250 EC ........................................................................................................................................................................... 24

NAWOżENIE ......................................................................................................................................................................................... 25
AGRO PLONVIT A ............................................................................................................................................................................ 25
AGRO PLONVIT B ............................................................................................................................................................................ 25



4

Więcej informacji 
 pod numerem telefonu: 85 741 86 50  
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego4

Więcej informacji 
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HeRBICYDY
KUKURYDzA

zAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CzYNNYCH 
mezotrion - 75 g/l (7,73%), nikosulfuron - 30 g/l (3,09%) 

OpIS DzIAŁANIA: 
Elumis 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem  
w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym 
nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu 
właściwego i  innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów 
dwuliściennych w  uprawie kukurydzy. Środek przeznaczony do 
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Elumis 105 OD 
zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne. Mezotrion, któ-
ry głównie działa na jednoroczne chwasty jedno-i dwuliściennych  
i jest pobierany przez liście jak również przez łodygi i korzenie chwa-
stów. Nikosulfuron należy do grupy herbicydów sulfonylomoczniko-
wych. Jest selektywną substancją o  działaniu układowym szybko 
przemieszczającą się w roślinie. Głównie jest pobierany przez liście 
hamując ich wzrost i  rozwój objawy widoczne są dopiero po kil-
kunastu 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, jasnota purpurowa, komo-
sa biała, maruna bezwonna, maruna morska, przetacznik perski, 

przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest, plamisty, 
rdest ptasi, rumian polny (w dawce 1,5 l/ha), rumianek pospolity 
(w dawce 1,5 l/ha), rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, 
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobno-
kwiatowa. 
chwasty jednoliścienne: 
chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, perz właściwy (w daw-
ce 1,5 l/ha). 
Chwasty średniowrażliwe: 
rdest powojowaty, ostrożeń polny, rumian polny (w niższej dawce 
1,0 l/ha), rumianek pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha). 

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 odrastających z korzeni), jak też 
w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów stosować wyż-
szą z zalecanych dawek. Zwalczanie perzu wykonać, gdy większość 
roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm (4-7).

eLUMIS 105 OD 

Elumis
przynosi plon

Skuteczny 
produkt 

w korzystnej 
cenie!

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.syngenta.pl

  Jeden zabieg  
zwalcza wszystkie 
chwasty 
jednoliścienne, 
w tym perz, 
oraz większość 
chwastów 
dwuliściennych

  Stosuj od 2. do  
8. liścia kukurydzy  
w dawce 1,5 l/ha.

Elumis reklama 210x297+5.indd   1 15/02/2019   14:30
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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 zawiesino-
emulsji do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, 
przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania 
chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy. 

DzIAŁANIe NA CHWASTY: 
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym zawie-
rającym 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, bodziszek drob-
ny (zwalczany tylko przedwschodowo), fiołek polny, gorczyca 
polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko 
przedwschodowo), komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, 
maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, rumian 
polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wyki w dawce 2,5 l/ha: 
blekot pospolity, bniec biały, bodziszek drobny (zwalczany tylko 
przedwschodowo), chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca 
polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko 
przedwschodowo), jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj 
polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik 
perski, rdest kolankowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szar-
łat szorstki, tasznik pospolity, włośnice, wyki. 

CHWASTY ŚReDNIO WRAŻLIWe: 
rdest powojowaty, rdest ptasi. 

CHWASTY ODpORNe: 
ostrożeń polny, perz właściwy, chwasty wieloletnie i głęboko korze-
niące się.

CAMIX 560 Se 
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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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Zawartość substancji czynnej: mezotrion (substancja z grupy trój-
ketonów) – 100 g/l (9,4%)

OpIS DzIAŁANIA 
Notos 100 SC jest herbicydem, w postaci koncentratu w formie 
stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, 
przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektó-
rych jednoliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stoso-
wania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza 
polowego. 

Działanie na chwasty Notos 100 SC jest selektywnym herbicydem 
o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz 
dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany 
w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie 
biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie 
czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem 

liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach 
od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 
14 dniach.

Chwasty wrażliwe: Chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota 
purpurowa, komosa biała, rdest ptasi, rdestówka powojowata 
(rdest powojowaty), chwasty rumianowate, przetacznik perski, 
tobołki polne. 
Chwasty średniowrażliwe: Przytulia czepna.

STOSOWANIe ŚRODKA 
Kukurydza 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy, gdy widocz-
ny jest 1 liść do fazy 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 10-18). 
W przypadku chwastów jednoliściennych, środek stosować do fazy 
3 liścia właściwego (BBCH

NOTOS 100 SC
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IKANOS 040 OD   
zAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CzYNNYCH: 
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 
- 40 g/l (4,36%). 

DzIAŁANIe NA CHWASTY 
Ikanos 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu syste-
micznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemiesz-
czany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów 
zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym 
następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają 
całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najsku-
teczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna 
pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je 
opóźnić. Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną 
oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krze-
wienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, 
włośnica okółkowa, włośnica sina, włośnica zielona, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, 

rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki 
polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowa. 
Chwasty średnio wrażliwe: perz właściwy, sorgo alpejskie. 
Chwasty odporne: przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowy, 
psianka czarna oraz chwasty średnio wrażliwe w późniejszych 
fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

STOSOWANIe ŚRODKA 
Kukurydza 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 
12-17). 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: 
średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
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HeRBICYDY

MOCARz 75 WG   
Zawartość substancji czynnych: Tritosulfuron (związek z grupy po-
chodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg), Dikamba 
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)

OpIS DzIAŁANIA 
Mocarz 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do 
sporządzenia zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym 
do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach 
ozimych i jarych oraz w kukurydzy. Środek przeznaczony jest do stoso-
wania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 

DzIAŁANIe NA CHWASTY 
Mocarz 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobie-
ranym przez liście chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu 
środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają 
się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty wrażliwe 
zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we 
wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej 
wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie sta-
nowią konkurencji dla rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota 
różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, 
przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, 
rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, 
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiato-
wa.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek 
polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny. 

Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi. 
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz 
właściwy.

STOSOWANIe ŚRODKA 
Pszenica ozima, pszenżyto ozime 
Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż. 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Zale-
cana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Maksymalna 
liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
żyto 
Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia. 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Zale-
cana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Maksymalna 
liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 
Pszenica jara, jęczmień jary, owies 
Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni 
fazy krzewienia zbóż: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Maksy-
malna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 
Kukurydza 
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Zale-
cana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Maksymalna 
liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

INNOVATe 240 SC
zAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CzYNNeJ:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)
- 240 g/l ( 23,5 %)
OpIS DzIAŁANIA:
INNOVATE 240 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie kon-
centratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, sto-
sowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania 
jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów 
dwuliściennych w kukurydzy.
DzIAŁANIe NA CHWASTY
INNOVATE 240 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układo-
wym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany 
w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje 
zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje 
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie 
po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, 
intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza 
działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

CHWASTY WRAŻLIWe:
jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna, miotła zbo-
żowa jednoroczne dwuliścienne: fiołek polny, 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 zastosowania: 0,2 l/ha
Środek stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) 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



10

Więcej informacji 
 pod numerem telefonu: 85 741 86 50  
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego10

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

HeRBICYDY
zBOŻA

He
RB

IC
YD

Y

 FLUROSTAR 200 eC
zAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNeJ
fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy 
pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %) 

OpIS DzIAŁANIA
Flurostar 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncen-
tratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, prze-
znaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy 
ozimej. 

DzIAŁANIe NA CHWASTY
Flurostar 200 EC pobierany jest przez liście chwastów, a następnie 
przemieszczany do korzeni roślin powodując zamieranie. Pierwsze 
objawy działania środka na chwasty widoczne są po kilku dniach.

STOSOWANIe ŚRODKA
Pszenica ozima – termin stosowania środka: wiosną, po ruszeniu 
wegetacji, w fazie początku wzrostu źdźbła.

DAWKA 
0,75 – 1,0 l/ha.

AMBASADOR 75 WG    
Zawartość substancji czynnej: amidosulfuron 750 g/kg (75%) 

OpIS DzIAŁANIA 
Ambasador 75 WG to środek chwastobójczy w formie granulatu do spo-
rządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania ilościowego. 
Stosowany nalistnie i przeznaczony jest do powschodowego zwalczania 
chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy ozimej. Może być również 
stosowany w mieszaninie łącznie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL do 
zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy 
ozimej. Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Po-
bierany jest przez liście chwastów i przemieszczany w roślinach, powodując 
ich wstrzymanie wzrostu oraz rozwoju. Efekt chwastobójczy uzyskuje się 
w ciągu 14 -18 dni. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdu-
jące się w fazie 2-3 liści. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 

DzIAŁANIe NA CHWASTY 
Chwasty wrażliwe po zastosowaniu środka Ambasador 75 WG: przytulia 
czepna, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, poziewnik szorstki, tasznik 
pospolity, gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepaku. 
Chwasty odporne po zastosowaniu środka Ambasador 75 WG: fiołek polny, 
chwasty wieloletnie, chwasty jednoliścienne 
Chwasty wrażliwe po zastosowaniu mieszaniny środka Ambasador 75 WG 
ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL: przytulia czepna, maruna bezwonna, 
mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest 
powojowy, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, gorczyca polna, rumian 

polny, samosiewy rzepaku. 
Chwasty odporne po zastosowaniu mieszaniny środka Ambasador 75 WG 
ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL: chwasty wieloletnie, chwasty jednoli-
ścienne, fiołek polny. 

STOSOWANIe ŚRODKA 
pSzeNICA OzIMA 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-40 g/ha 
Termin stosowania: stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji od początku 
fazy krzewienia zbóż do fazy 2 kolanka (BBCH 21-32). 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
W pszenicy ozimej do zwalczania uciążliwych chwastów: rdestu powojowego, 
maruny bezwonnej oraz rumianu polnego znajdujących się w zaawansowa-
nych fazach rozwoju stosować wyższą dawkę środka Ambasador 75 WG. 
Ambasador 75 WG można stosować w mieszaninie łącznie z środkiem 
Chwastox Turbo 340 SL. 
Dawka dla mieszaniny: Ambasador 75 WG 10 - 20 g/ha + Chwastox Turbo 
340 SL 2,5 l/ha. 
Zaleca się opryskiwanie taką mieszaniną w okresie wiosennym do końca 
fazy 2 kolanka roślin pszenicy ozimej (BBCH 32). 
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
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FLAMe DUO 354 SG
Zawartość substancji czynnych: 
Florasulam – 104 g/kg (10,4 %), tribenuron metylowy – 250 g/kg 
(25,0 %)

OpIS DzIAŁANIA 
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalist-
nie, w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (SG). Zgodnie z 
klasyfikacją HRAC substancje czynne florasulam i tribenuron me-
tylowy zaliczane są do grupy B. 

DzIAŁANIe NA CHWASTY 
Środek zawiera substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy 
acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy 
aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w bio-
syntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwa-
stów. Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu 
poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref 
wzrostowych. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie 
rosnące, od fazy wschodów do fazy 6 liści.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bez-
wonna, przytulia czepna, przetacznik perski, rumianek, tasznik 
pospolity
Chwasty średniowrażliwe: jasnota purpurowa

STOSOWANIe ŚRODKA 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub 
ciągnikowego opryskiwacza polowego.
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40-60 g/ha 
Dawkę środka dobrać do występujących na polu gatunków chwastów. 
Termin stosowania środka: środek stosować wiosną od fazy gdy 
widoczne jest 3-cie rozkrzewienie do fazy widocznego języczka 
liścia flagowego (BBCH 23 – 39).
 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1 
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
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BIROMIL 75 WG
Zawartość substancji czynnej: cyprodynil (związek z grupy anilinopirimi-
dyn) - 750 g/kg (75%)
OpIS DzIAŁANIA
Biromil 75 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporzą-
dzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobie-
gawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych przed chorobami 
grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobież-
nych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 
STOSOWANIe ŚRODKA 
Pszenica ozima 
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdzi-
wy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści. Maksymalna 
dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha. Zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania 

w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32). Maksymalna 
liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-
400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Jęczmień ozimy 
łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, 
rynchosporioza zbóż Maksymalna dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 1,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,7-1,0 kg/ha. T
ermin stosowania: Do zwalczania łamliwości źdźbła środek stosować 
od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka 
(BBCH 30-32). Do zwalczania pozostałych chorób stosować zapobie-
gawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od 
początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-
51). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana 
ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

SOLIGOR 425 eC 
zAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH: 
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 53 g/l (5,42 %) spiroksa-
mina (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 stoso-
wania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego 
w ochronie zbóż ozimych i jarych. 
zAKReS STOSOWANIA: 
pSzeNICA OzIMA 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plami-
stość 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, brunatna 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, septoriozy liści, 
brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, 
fuzarioza kłosów pszenżyto jare 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, 
brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 
0,7-1 l/ha 
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób. 

JĘCzMIeŃ OzIMY 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siat-
kowa, 
rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów 
JĘCzMIeŃ JARY 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rdza źdźbłowa 
zbóż i traw, plamistość siatkowa, brunatna plamistość liści, ryncho-
sporioza zbóż, fuzarioza kłosów. Zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,6- 0,8 l/ha 
ŻYTO 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza 
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 pierw-
szych 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 kłoszenia (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

FUNGICYDY

FUNGICYDY
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FOSSA 633 eC
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 układowym do stosowa-
nia zapobiegawczego i interwencyj-nego w ochronie przed choro-
bami grzybowymi.
STOSOWANIE ŚRODKA 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub 
ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

pSzeNICA OzIMA 
septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,5 l/ha
TeRMIN STOSOWANIA ŚRODKA: 
Środek stosować zapobiegawczo lub po natychmiast po zaobser-
wowaniu 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 zakończenia 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
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Zawartość substancji czynnej: protiokonazol – 250 g/l (25%)

OpIS DzIAŁANIA 
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej 
(EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i 
interwencyjnego oraz wyniszczającego. Środek zawiera substancję 
czynną protiokonazol należącą do grupy FRAC 3.

STOSOWANIe ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub 
ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

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: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą 
pojawienia się pierwszych objawów choroby: od fazy w pełni roz-
winiętego 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 
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się 
pierwszych objawów choroby: - od początku do końca fazy kwitnie-
nia (BBCH 60-69), 
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

                   pRAKTIS
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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 za-
wiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, 
do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób 
grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony 
do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (po-
midor pod osłonami). 

zAKReS STOSOWANIA: 
PSZENICA OZIMA mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna pla-
mistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, 
sep-torioza plew, fuzarioza kłosów 
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha 

TeRMIN STOSOWANIA: 
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast 
po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy, 
gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do 
końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wykonać 1-2 zabiegi w od-
stępach co 14 - 28 dni, zależnie od warunków i presji chorób. 
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

JĘCzMIeŃ OzIMY, JĘCzMIeŃ JARY 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, 
rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, 
czerń zbóż 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
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, zależnie od warunków i presji chorób. 

RzepAK OzIMY 
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnili-
zna twardzikowa Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowe-
go zastosowania: 1,0 l/ha 

TeRMIN STOSOWANIA: 
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 61-69). W przypadku wystąpienia 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 zastosowania: 
1,0 l/ha 

TeRMIN STOSOWANIA: 
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób, od początku fazy 9 kolanek 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
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MAGNeLLO 350 eC 
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 białej i gorczycy czarnej przed choro-
bami grzybowymi, jak również do zapobiegania nadmiernemu wy-
rastaniu 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 opryskiwaczy polowych. 
Rzepak ozimy Sucha zgnilizna kapustnych 
TeRMIN STOSOWANIA: 
a) stosowanie jesienią: środek stosować od stadium 4 do 8 liści 

rzepaku (BBCH 14-18). Stosowanie środka jesienią poprawia 
również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzenio-
wego i zahamowanie wzrostu łodygi. 
b) stosowanie wiosną: środek stosować od fazy wydłużenia 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 wyle-
ganiem.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (po jed-
nym na jesień i wiosnę).
Odstęp między zabiegami: 90 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Ilość wody dostosować
do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

AMISTAR GOLD
Zawartość substancji czynnych: azoksystrobina – 125 g/l (11,4%), 
difenokonazol – 125 g/l (11,4%).
OpIS DzIAŁANIA 
FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńcza-
nia wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania 
głównie zapobiegawczego, a także interwencyjnego. 
STOSOWANIe ŚRODKA 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych 
lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Zgodnie z klasyfikacją 
FRAC substancja czynna azoksystrobina zaliczana jest do grupy 
11, natomiast substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do 
grupy 3.
Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo 
lub zgodnie z sygnalizacją, od stadium żółtego pąka do końca fazy 
kwitnienia rzepaku (BBCH 59-69). Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Rzepak: jary zgnilizna twardzikowa 
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo 
lub zgodnie z sygnalizacją, od stadium żółtego pąka do końca fazy 
kwitnienia rzepaku (BBCH 59-69). Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

FUNGICYDY
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Zawartość substancji czynnych: 
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (22,5 %) 
paklobutrazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,3 %) 

OpIS DzIAŁANIA 
FUNGICYD i REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie 
koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o 
działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do 
stosowania w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin i 
ich wyleganiu oraz w ochronie roślin przed chorobami powodowa-
nymi przez grzyby.
Środek zawiera dwie substancje czynne z grupy triazoli, w tym 
difenokonazol związek grzybobójczy należący do grupy inhibitorów 
syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI - DMI (wg FRAC 
Grupa 3). 

STOSOWANIe ŚRODKA 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub 
ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 
Rzepak ozimy 
regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, 
sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), 
biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom 
zwalczania) 
Termin stosowania: środek stosować wiosną, w fazie wzrostu pędu 
głównego do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na 
głównym kwiatostanie (BBCH 31-55). 
Środek stosować zapobiegawczo, w celu skrócenia oraz wzmoc-
nienia pędów roślin (zapobieganie wyleganiu) i do ochrony przed 
chorobami. Ewentualnie interwencyjnie po wystąpieniu pierwszych 
objawów chorób. 
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,35 l/ha 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha 
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
Nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produk-
tu zawierającego paklobutrazol częściej niż co 2 lata.

Rzepak jary, rzepik ozimy 
regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, 
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, biała 
plamistość liści rzepaku –cylindrosporioza 
Termin stosowania: Zabieg wykonać od początku fazy wzrostu pędu 
głównego do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na 
głównym kwiatostanie (BBCH 31-55). Środek stosować zapobie-
gawczo, w celu skrócenia oraz wzmocnienia pędów roślin (zapo-
bieganie wyleganiu) i do ochrony przed chorobami. Ewentualnie 
interwencyjnie po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,35 l/ha 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
Nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego inne-
go produktu zawierającego paklobutrazol częściej niż co 2 lata. 
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FUNGICYDY
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Myresa® Pro + Imbrex® XE
Ochrona spod szczęśliwej gwiazdy

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

 Szeroki zakres zwalczanych patogenów zbożowych

 Wyjątkowo silne działanie dzięki zawartości Revysol

 Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne

Revysol ®  

REVYLUCJI
DOŁĄCZ DO

stosuj fungicydy 
zawierające

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

Rdza brunatna

Łamliwość podstawy

Septorioza paskowa 
liści pszenicy

Mączniak prawdziwy zbóż

Rynchosporioza zbóż

Rdza brunatna widziana 
pod mikroskopem

Łamliwość podstawy widziana 
pod mikroskopem

Septorioza paskowa liści pszenicy 
widziana pod mikroskopem

Mączniak prawdziwy zbóż 
widziany pod mikroskopem

Rynchosporioza zbóż widziana 
pod mikroskopem

Choroby grzybowe w zbożaCh

Sucha zgnilizna kapustnych 
(Phoma)

Czerń krzyżowych

Zgnilizna twardzikowa

Szara pleśń

Sucha zgnilizna kapustnych 
widziana pod mikroskopem

Czerń krzyżowych (łuszczyny)

Zgnilizna twardzikowa 
(łuszczyny)

Szara pleśń (łuszczyny)

Choroby grzybowe w rzePaKU

CHOROBY zBÓŻ 
I RzepAKU
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Myresa® Pro + Imbrex® XE
Ochrona spod szczęśliwej gwiazdy

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

 Szeroki zakres zwalczanych patogenów zbożowych

 Wyjątkowo silne działanie dzięki zawartości Revysol

 Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne

Revysol ®  

REVYLUCJI
DOŁĄCZ DO

stosuj fungicydy 
zawierające

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem  
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje  
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć 
uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj 
środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Metrafenon jest skuteczny przeciwko wielu stadiom rozwojowym zwalczanych 
patogenów

Mączniak
prawdziwy

Łamliwość 
podstawy źdźbła

Kiełkowanie Infekcja Wzrost strzępek
infekcyjnych

Zarodnikowanie

Kroton® + Flexity® 300 SC 

Działanie systemiczne trzech substancji czynnychKroton® + Flexity® 300 SC
Działanie systemiczne trzech substancji czynnych
Metrafenon jest skuteczny przeciwko wielu stadiom rozwojowym zwalczanych patogenów

zAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
protiokonazol – 160 g/l, spiroksamina – 300 g/l 
OpIS DzIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej 
o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i inter-
wencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia jare-
go i ozimego przed chorobami grzybowymi.
STOSOWANIe ŚRODKA
Pszenica ozima – łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw. 
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierw-
szych objawów chorób. 

Pszenica ozima, pszenica jara – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza bru-
natna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierw-
szych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do 
końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59) 
Jęczmień ozimy, jęczmień jary – mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, 
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż.

Dawka 
0,75 l/ha.

 KROTON®

zAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNeJ
metrafenon – 300 g/l 
OpIS DzIAŁANIA
Fungicyd w postaci stężonej zawiesiny o działaniu układowym, do 
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
STOSOWANIe ŚRODKA
Pszenica ozima – mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła 
zbóż i traw.

Pszenżyto ozime – mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość 
źdźbła zbóż i traw.
Jęczmień jary – mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siat-
kowa jęczmienia.

Dawka
Szczegółowe informacje odnośnie terminów stosowania, liczby za-
biegów oraz zalecanej ilości wody w etykiecie środka. 
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,25–0,5 l/ha.

 FLeXITY® 300 SC
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FUNGICYDY

zAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNeJ
fluksapyroksad – 62,5 g/l 
OpIS DzIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej 
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwen-
cyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
STOSOWANIe ŚRODKA
Pszenica ozima – mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwal-
czania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, 
rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści 
(ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ogranicze-
nie występowania). Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystą-
pienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrze-
wień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Jęczmień ozimy – mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwal-
czania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, 
rynchosporioza zbóż. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wy-

stąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu roz-
krzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). 
Jęczmień jary – plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ryn-
chosporioza zbóż. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystą-
pienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrze-
wień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Pszenżyto ozime – rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw (śred-
ni poziom zwalczania), septorioza liści. Środek stosować zapobiegawczo 
lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocz-
nych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). 
żyto ozime – rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż. Środek stosować 
zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 
od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwit-
nienia (BBCH 69).

Dawka
2,0 l/ha.

 IMBReX® Xe NOWOŚĆ

 MYReSA® pRO NOWOŚĆ
zAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNeJ
mefentriflukonazol – 100 g/l
OpIS DzIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej 
(EC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, in-
terwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami 
powodowanymi przez grzyby.
STOSOWANIe ŚRODKA
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierw-
szych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do 
końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).

Pszenica ozima – mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza pa-
skowana 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 siat-
kowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż 
(średni poziom zwalczania), ramularia. 
Jęczmień jary – mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siat-
kowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż 
(średni poziom zwalczania), ramularia.

Dawka 
1,5 l/ha.

Myresa® Pro + Imbrex® XE – najlepsza ochrona 
substancji czynnej Revysol® przeciwko szerokiemu 
spektrum chorób
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SUpeR CYpeR 500 eC 
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 
rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. 

zAKReS STOSOWANIA: 
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA 
mszyca zbożowa 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha 
Termin stosowania: 
skrzypionki: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowa-
nia: 0,05 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od początku wylęgania się larw (psze-
nica w fazie BBCH 39-65). 
JĘCZMIEŃ JARY 
skrzypionki: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowa-
nia: 0,05 l/ha 

Termin stosowania: Środek stosować od początku wylęgania się larw 
(BBCH 39-65).
ZIEMNIAK 
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemnia-
czanej (BBCH 1051). 
RZEPAK OZIMY 
słodyszek rzepakowy 
chowacz czterozębny - ograniczenie występowania 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha 
Termin stosowania:Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu 
chrząszczy (BBCH 39-59). 
chowacz podobnik: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,05 l/ha 
Termin stosowania: 
Zabieg wykonać w początkowym 
okresie opadania płatków kwiatowych 
(BBCH 65-6)

CARNADINe 200 SL
Zawartość substancji aktywnej
acetamipryd – 200 g/kg 

OpIS DzIAŁANIA
Insektycyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o dzia-
łaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchnio-
wo, wgłębnie i układowo.

STOSOWANIe ŚRODKA
Ziemniak
Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) – 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). Dawka 0,12–0,18 l/ha.
Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek – stosować po wystąpieniu chrząszczy na 
plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłuża-
nia pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do 
fazy 9 międzywęźli (BBCH 31–39). Dawka 0,15–0,3 l/ha. 
Chowacz czterozębny – 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). Dawka 0,15–0,3 l/ha.

Słodyszek rzepakowy – 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). Dawka 0,18–0,3 l/ha.
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik – 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 typo-
wą wielkość (BBCH 61-71). Dawka 0,15–0,3 l/ha.
Jabłoń
Owocówka jabłkóweczka – opryskiwać na początku lotu motyli i 
masowego składania jaj, zgodnie z sygnalizacją, to jest w fazie 
rozwojowej jaja szkodnika zwanej „czarną główką”. Środek stoso-
wać od początku okresu kwitnienia, gdy jest otwartych jest około 
20% kwiatów (BBCH 62) do początku okresu karencji, najpóźniej 
14 dni przed zbiorem owoców. Dawka 0,2–0,4 l/ha.
Mszyca jabłoniowa – środek stosować od początku okresu kwit-
nienia, gdy jest otwartych jest około 20% kwiatów (BBCH 62) do 
początku okresu karencji, tj. najpóźniej 14 dni przed zbiorem owo-
ców. Dawka 0,125 l/ha.

INSeKTYCYDY
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ReGULATORY W
zROSTU

Zawartość substancji aktywnej
trineksapak etylu – 250 g/l

OpIS DzIAŁANIA
Regulator wzrostu roślin stosowany w celu zapobiegania wyleganiu psze-
nicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego. 

STOSOWANIe ŚRODKA
Pszenica ozima – stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (począ-
tek wzrostu źdźbła) do fazy liścia flagowego w pełni rozwiniętego (BBCH 
30–39). 
Jęczmień ozimy – stosować od fazy widocznego liścia flagowego do fazy 

liścia flagowego w pełni rozwiniętego (BBCH 37–39).
Pszenżyto ozime – maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Sto-
sować od fazy 1 kolanka do fazy 2 kolanka (BBCH 31–32). 
Jęczmień jary – zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 
Stosować od początku fazy 1 kolanka do fazy 2 kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Dawka 
0,6 l/ha.

STIFF NT 250 eC

ReGULATORY WzROSTU   

Zawartość substancji czynnej: trineksapak etylu  – 250 g/l (25,5%).

OpIS DzIAŁANIA
REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej (EC).
Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszo-
ny 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, od-
miany, 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. Zapobiega wyleganiu roślin uprawianych w technolo-
giach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego.

STOSOWANIe ŚRODKA
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza 
polowego.
Pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39).
Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 
SL w dawkach:
Windsar 250 EC - 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.
Termin stosowania:
Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33).
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Środek można stosować również w dawkach dzielonych:
w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) - dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia 
flagowego (BBCH 39) - dawka 0,3 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) 

lub 2 (w systemie dawek dzielonych)
Jęczmień ozimy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
żyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Pszenżyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Jęczmień jary
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka 
(BBCH 31–32).
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
Owies siewny
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania środka:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL 
od fazy 1. kolanka do
fazy 4. kolanka, w dawkach: Windsar 250 EC - 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 
675 SL - 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

WINDSAR 250 eC 
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NAWOŻeNIe

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 schelato-
wane 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 dolist-
nym polecanym przez producenta w tabeli mieszania nawozów lub 

kilkoma nawozami zgodnie z  programem dokarmiania INTERMAG 
wybranych gatunków. Można też dodać odpowiedni, sprawdzo-
ny pestycyd w  dolnej, zalecanej przez producenta dawce. Unikać 
oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury 
i silnego wiatru.
TeRMINY I DAWKI:
zBOŻA: 
ilość oprysków: 2-3, jesień: oprysk w fazie 3-4 liści; wiosna – I – po 
wznowieniu wegetacji do końca krzewienia; II – faza liść flagowy; 
III – koniec kwitnienia do dojrzałości 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. Jednora-
zowa dawka: 3 kg/ha; ciecz użytkowa: 200-300 l/ha

AGRO pLONVIT A

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 schelato-
wane 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 dolist-
nym polecanym przez producenta w tabeli mieszania nawozów lub 

kilkoma nawozami zgodnie z  programem dokarmiania INTERMAG 
wybranych gatunków. Można też dodać odpowiedni, sprawdzo-
ny pestycyd w  dolnej, zalecanej przez producenta dawce. Unikać 
oprysków podczas dużego nasłonecznienia, 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

AGRO pLONVIT B
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Easy Start 
Microfast

Easy Start Microfast  to nawóz NP w postaci 

mikrogranulatu (średnica granul w przedziale 

0,5–1,5 mm), charakteryzujący się wysoką zawartością 

rozpuszczalnego w wodzie fosforu i mikroelementów. 

Easy Start Microfast   przeznaczony jest do startowego 

nawożenia rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, 

zbóż oraz warzyw. Nawóz ten wysiewany jest 

przy pomocy specjalnych aplikatorów montowanych 

do siewników.

Easy Start Microfast  zawiera również cynk, który 

zwiększa odporność roślin na niskie temperatury, 

oraz żelazo i mangan, spełniające ważną rolę 

w procesie fotosyntezy.

Zalecenia:

Uprawa
Dawka 
na hektar

Rzepak 20 – 30 kg

Kukurydza 15 – 30 kg

Burak cukrowy 15 – 25 kg

Zboża 15 – 30 kg

Warzywa 20 – 40 kg

Tytoń 15 – 25 kg

Easy Start Microfast: 
 
 13% N Azot całkowity, w tym:
   9,7% N-NH   

4
- Azot amonowy

   1,0% N - Izobutylenodimocznik (ISODUR®)
   2,3% Ureaform
 40% P O

2 5  
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym   

   cytrynianie amonu i wodzie, w tym:
   36% P O

2 5  
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

 0,2%  Fe Żelazo 
 0,8% Zn Cynk
 0,7%  Mn Mangan   
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Najlepsza 
biostymulacja 

Twoich  
upraw
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Korzyści stosowania  
Physiostart

Natychmiastowa dostępność składników oraz ich 
błyskawiczne pobieranie poprzez umieszczenie 

nawozu w bezpośredniej bliskości nasion,

Odżywianie dostosowane  
do wczesnego etapu rozwoju roślin,

Intensywny rozwój systemu korzeniowego,  
zwłaszcza korzeni bocznych i włośnikowych  

dzięki kompleksowi Physio+.

Doskonale mieszalny  
z nasionami,

Skład nawozu dostosowany  
do potrzeb rzepaku,

Blisko nasion, blisko plonu.

Mikrogranulowany 
nawóz startowy

Kompleks PHYSIO+

CaCO3 25%  |  N 8 %  |  P2O528 %

SO3 23 %  |  Zn 2 %

Kompleks PHYSIO+
CaCO3: 37%  |  N: 3%  |  P2O5: 28%

K2O: 5%  |  SO3: 20%  |  B: 0.31%    

WŁĄCZ  
BIOSTYMULACJĘ

Korzyści stosowania  
Physiostart Boron

1

2

3
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W ofercie swojej posiadamy pełny zakres środków do produkcji rolnej:
• Środki ochrony roślin
•  Nasiona kukurydzy, rzepaku, zbóż i traw
•  Nawozy mineralne i dolistne
•  Folie do sianokiszonek i pryzm
•  Sznurek i siatka rolnicza
• Skup zbóż i rzepaku

Jesteśmy autoryzowanym dealerem maszyn i urządzeń rolniczych:
•  Ciągniki rolnicze, kombajny, prasy, ładowarki teleskopowe:  

New Holland 
• Maszyny zielonkowe i uprawowe: Poettinger 
• Wozy asenizacyjne i rozrzutniki obornika: BRIRI 
• Ładowarki: Weidemann  
•  Wozy paszowe
•  Siewniki do kukurydzy
•  Mikrociągniki
•  Ładowacze czołowe
•  Przyczepy rolnicze
• Maszyny uprawowe

ADLeR AGRO – TWÓJ pARTNeR W ROLNICTWIe!
Już od 25 lat dostarczamy rolnikom indywidualnym i firmom wysokiej jakości artykuły do produkcji rolnej i maszyny rolnicze 
uznanych marek.  Gwarantujemy fachową obsługę i wiedzę w dziedzinie oferowanych produktów, jakość sprawdzonych marek 
oraz atrakcyjne ceny. 
Dla pełnej satysfakcji naszych Klientów zapewniamy pełną obsługę serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną sprzedawanych 
przez nas maszyn. Prowadzimy skup i sprzedaż zbóż. Dodatkowo nasi Klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa 
w zakresie  nowoczesnych rozwiązań dotyczących produkcji roślinnej.
Nasze doświadczenie i wykwalifikowana kadra sprawiają, że firma Adler Agro jest zaufanym partnerem w branży rolniczej.



SIeDzIBA: 
ADLeR AGRO Sp. z O.O.

15-521 Białystok-Zaścianki
Szosa Baranowicka 62A

tel. 85 741 88 63
bialystok@adleragro.pl

ADLeR AGRO Sp. z O.O.
FILIA NR 1  

W KONARzYCACH
Konarzyce
ul. Boczna

18-400 Łomża

ADLeR AGRO Sp. z O.O.
ODDzIAŁ GRAJeWO

Koszarówka, ul. Przytorowa 1
19-200 Grajewo
tel. 86 272 26 45

grajewo@adleragro.pl

ADLeR AGRO Sp. z O.O.
ODDzIAŁ GIŻYCKO

ul. Wileńska 6
11-500 Giżycko

884 009 974
gizycko@adleragro.pl

ADLeR AGRO Sp. z O.O.
ODDzIAŁ  

BIeLSK pODLASKI
ul. Rejonowa 2

17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 08 58

bielskpodlaski@adleragro.pl

ADLeR AGRO Sp. z O.O.
BAzA MASzYNOWO  - MAGAzYNOWA  

W RYBOŁACH
16-060 Zabłudów

Ryboły 1/1
tel. 668 854 706

pawly@adleragro.pl

www.adleragro.pl


