ZBOŻA
program ochrony

NOWE
SPOJRZENIE

NA ROLNICTWO
Publikacja ta ma charakter informacyjny i zawiera
tylko wybrane fragmenty etykiet i instrukcji stosowania
poszczególnych produktów oraz informacje marketingowotechniczne, umożliwiające użytkownikowi identyfikację
nazw środków oraz zapoznanie się z ich składem i ogólnymi
zasadami ich aplikacji. Przed każdym zastosowaniem
środków ochrony roślin należy przeczytać etykietę i instrukcję
stosowania środka dołączoną do opakowania.

2

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

SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI
UDZIELA:

CIECH SARZYNA S.A.
ul. Chemików 1
37- 310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 (17) 24 07 111
faks: +48 (17) 24 07 122
sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl
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Sprzedaż
tel.: +48 (17) 24 07 503
sprzedaz.sarzyna@ciechgroup.com
Marketing
marketing.sarzyna@ciechgroup.com
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JAK WYBRAĆ

CHWASTOX® NOWY TRIO 390 SL

ODPOWIEDNI
®
CHWASTOX ?

CHWASTOX® to najbardziej rozpoznawalna marka wśród
herbicydów zbożowych. Towarzyszy polskim rolnikom
od kilkudziesięciu lat i dalej doskonale spełnia swoje zadania.
Dzięki ciągłemu rozwojowi marki CHWASTOX® możliwe jest
zwalczanie chwastów we wszystkich głównych gatunkach zbóż.

CHWASTOX EXTRA 300 SL
– DOBRY PARTNER

np. gorczycę polną. Na polach, na których problem
stanowi przytulia czepna, CHWASTOX EXTRA® 300 SL
można używać w połączeniu z preparatami
AMBASADOR® 75 WG lub SAROKSYPYR® 250 EC.
W zależności od presji przytulii dobiera się dawkę
preparatu uzupełniającego. Komponent podnosi też
skuteczność zwalczania innych gatunków.

®

Najstarszym produktem reprezentującym markę jest
CHWASTOX EXTRA® 300 SL. Zawiera on jedną substancję aktywną, która służy do zwalczania chwastów
dwuliściennych w okresie wiosennym. Miejsce produkcji
wyróżnia go od pozostałych produktów dostępnych na
rynku zawierających MCPA. CHWASTOX EXTRA® 300 SL,
podobnie jak inne herbicydy z tej rodziny, zawiera
najczystszą na świecie molekułę MCPA wytworzoną na
nowoczesnej linii produkcyjnej w Nowej Sarzynie (woj.
podkarpackie). Czystość formulacji zapewnia wysoką
skuteczność chwastobójczą i całkowitą selektywność
dla rośliny uprawnej.

CHWASTOX EXTRA® 300 SL w dawce 3 litry na
hektar w zastosowaniu pojedynczym to efektywne
i ekonomiczne rozwiązanie stosowane do zwalczania
chwastów w zbożach jarych na plantacjach podlegających presji komosy białej, gorczycy polnej, tobołków
polnych, tasznika pospolitego.

Produkt jest zarejestrowany dla wszystkich głównych gatunków zbóż. Może być stosowany również
w sadach jabłoniowych, gdzie, w mieszaninie z preparatem AGROSAR® 360 SL, poszerza spektrum
zwalczanych chwastów dwuliściennych. W roślinach
zbożowych może być użyty jako samodzielnie działający herbicyd na plantacjach o niskiej presji chwastów
lub jako komponent do rozwiązań z innymi herbicydami. Kolejnym zastosowaniem są zabiegi korekcyjne
na plantacjach, na których jednorazowo nie udało się
usunąć zachwaszczenia.
Produkt wyróżnia się najwyższą skutecznością w zwalczaniu wielu gatunków chwastów. Jest szczególnie
skuteczny w zwalczaniu jednego z najczęściej występujących gatunków chwastów – komosy białej.
Co więcej, herbicyd skutecznie eliminuje inne chwasty
dwuliścienne, często słabo zwalczane przez herbicydy
z innych grup, jak np. poziewnik szorstki. Spektrum
jego działania może być uzupełnione o herbicydy
z grupy sulfonylomoczników. Jeśli chcemy uzyskać
uniwersalne rozwiązanie o szerokim spektrum
zwalczanych chwastów preparat można stosować
z TOSCANĄ® 75 WG. Taka kombinacja herbicydów
skutecznie zwalcza istotne chwasty, do których należą
m. in. chaber bławatek, mak polny oraz inne chwasty
z rodziny rumianowatych, a także grupy chwastów kapustowatych zwanych dawniej krzyżowymi,

To połączenie trzech substancji aktywnych. Zastosowana
w preparacie proporcjach kombinacja jest dedykowana
tym producentom rolnym, którzy uprawę zbóż prowadzą
w warunkach siedliska sprzyjających szerokiemu spektrum
chwastów. Produkt jest nowoczesny pod względem formulacji. Pozostawiono tylko aktywną część substancji mekoprop, co znacznie poprawia bezpieczeństwo produktu dla
środowiska. Nowoczesność, unikalność działania i dopasowanie do potrzeb to główne zalety produktu.

CHWASTOX COMPLEX 260 EW
– SPECJALISTA W ZWALCZANIU
TRUDNYCH CHWASTÓW
®

W skrócie produkt można określić jako zupełnie nową jakość
wśród herbicydów zwalczających chwasty dwuliścienne
w uprawach zbożowych. CHWASTOX® COMPLEX 260 EW to
unikalne połączenie trzech substancji aktywnych zwalczające najszersze spektrum chwastów oraz najwyższą skuteczność działania. Herbicyd ma wyjątkową jakość, dzięki
której może być stosowany na najbardziej zachwaszczonych plantacjach lub przez użytkowników niegodzących się
nawet na najmniejsze kompromisy, jeśli chodzi o skuteczność zabiegów herbicydowych.
Omawiane wcześniej MCPA to doskonała substancja zwalczająca podstawowe chwasty, takie jak komosa biała czy
takie, których zwalczanie przez inne substancje aktywne jest
niezadowalające np. poziewnik szorstki. Fluroksypyr znany
jest producentom rolnym ze skutecznego niszczenia przytulii
czepnej. Chlopyralid natychmiast eliminuje chwasty o silnym
systemie korzeniowym, między innymi chabra bławatka lub
ostrożenia polnego.

Preparat, ze względu na kombinację i konieczność połączenia kilku substancji aktywnych, został wytworzony
w dopracowanej ze szczegółami formie użytkowej. Każdy ze
składników stosowany jest w zmniejszej dawce, wykorzystuje
zjawisko synergii. W środkach ochrony roślin oznacza to, że
1 + 1 = 3, czyli uzyskuje się dodatkową skuteczność, której
nie można osiągnąć przy indywidualnym stosowaniu
produktów. W przypadku CHWASTOX® COMPLEX 260 EW
objawia się to wysoką skutecznością w zwalczaniu chwastów
uznawanych przez plantatorów za bardzo uciążliwe w uprawie zbóż.
CHWASTOX® COMPLEX 260 EW to możliwość rozwiązywania palących problemów aż do fazy 2. kolanka.

SIĘGNIJ PO WSPARCIE SPECJALISTÓW CHWASTOX® W OCHRONIE
HERBICYDOWEJ ZBÓŻ
Wszystkie produkty z rodziny CHWASTOX® łączy jedna
wspólna cecha. Są oparte na substancjach należących do
syntetycznych auksyn. Oznacza to szybkość działania, bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej i dla roślin uprawianych
następczo oraz niskie ryzyko powstania odporności.
Marka CHWASTOX® to synonim bezpieczeństwa dla roślin
uprawianych następczo. W uprawie rzepaku czy buraków
cukrowych po zbożach traktowanych CHWASTOX® nie zaobserwujemy fitotoksycznego wpływu widocznego w postaci przebarwień lub zahamowania wzrostu. Produkty
wytwarzane w nowoczesnych zakładach CIECH Sarzyna
należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie
w swojej grupie. Z perspektywy rolnika zapewnia to najwyższą jakość substancji przekładającą się na selektywność i skuteczność herbicydów.

CHWASTOX TURBO® 340 SL –
ZWALCZA SZEROKIE SPEKTRUM
CHWASTÓW
Dla tych, którzy nie chcą trudzić się dobieraniem
właściwego komponentu oraz przygotowaniem
proporcji mieszaniny stworzono gotową kompozycję
dwóch substancji – CHWASTOX TURBO® 340 SL.
To właśnie ten herbicyd osiągnął rekord popularności,
stając się produktem stosowanym na największej
powierzchni.
CHWASTOX TURBO® 340 SL jest mieszaniną formulacyjną dwóch substancji, która prowadzi do uzyskania
czystego pola. Bez wątpienia jest to najlepsze
rozwiązanie problemu z występowaniem chwastów
dwuliściennych w zbożach jarych. Warto nadmienić,
że produkt ten posiada potwierdzoną rejestracyjnie
skuteczność stosowania łącznego z FENUXAR® 69 EW
(zawiera substancję aktywną fenoxaprop).
CHWASTOX TURBO® 340 SL to solidna baza do
zwalczania szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Ten znany
i ceniony herbicyd nie wymaga specjalnych rekomendacji. Dzięki setkom doświadczeń i stosowaniu
na milionach hektarów, dopracowano do perfekcji
dawki, dostosowując je zarówno do stanu zachwaszczanie, jak i uprawy.

WWW.CIECHAGRO.PL
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CHWASTOX Extra®
300 SL

CHWASTOX Turbo®
340 SL

Dobry partner
do mieszanin opryskowych

Zawsze i wszędzie skuteczny

Uniwersalny – rejestracja
w głównych gatunkach zbóż.
Zalety
produktu

Niezastąpiony – ogranicza
występowanie podstawowych
gatunków chwastów.
Pewny – rozszerza i wzmacnia
efekt chwastobójczy w mieszaninach opryskowych.

Solidny – zwalcza szerokie
spektrum chwastów dwuliściennych.
Momentalny – szybki efekt
chwastobójczy.
Elastyczny – możliwość stosowania
w szerokim zakresie upraw.

CHWASTOX®
Nowy Trio 390 SL

Potrójna moc działania

Wszechstronny – możliwość stosowania w szerokim zakresie upraw.
Dokładny – wysoka skuteczność
w zwalczaniu szerokiego spektrum
chwastów.
Przydatny – ważny element w strategii przeciwdziałania odporności
chwastów.

CHWASTOX® Complex
260 EW

Specjalista w zwalczaniu
trudnych chwastów

Wygodny – zwalcza szerokie
spektrum chwastów, bez konieczności
sporządzania wieloskładnikowych
mieszanin opryskowych.
Elastyczny – daje możliwość wykonania
zabiegu w optymalnych warunkach pogodowych dzięki szerokiemu zakresowi faz
stosowania.
Kompleksowy – niszczy zarówno cześć
nadziemną, jak i podziemną chwastów –
działa systemicznie na chwasty.

CHWASTOX®
750 SL

CHWASTOX D®
179 SL

Najwyższa koncentracja

Łatwość dawkowania

Wygodny – może być stosowany
w niskiej dawce.
Wysoce skuteczny – zwalcza szerokie
spektrum chwastów.
Niezawodny – brak uodpornień chwastów
na długotrwałe stosowanie produktów.

Solidny – zwalcza szerokie
spektrum chwastów.
Momentalny – szybki efekt chwastobójczy.
Elastyczny – możliwość stosowania
w szerokim zakresie upraw.

Przeznaczenie

Dla rolników, którzy chcą
szybko i ekonomicznie zwalczyć
powszechnie występujące chwasty
w zbożach, CHWASTOX Extra® jest
pierwszym rozwiązaniem.

Dla rolników ceniących
zwalczenie bardzo szerokiego
spektrum chwastów dwuliściennych
o dużym wpływie na potencjał plonotwórczy uprawy, w tym najbardziej uciążliwych: chaber bławatek,
mak polny, przytulia czepna.

Dla rolników oczekujących
wielofunkcyjności – pewnej
i skutecznej ochrony herbicydowej
w szerokim zakresie upraw.

Dla rolników oczekujących szerokiego
okna aplikacji i przedziału dawkowania
dającego możliwość elastycznego
zastosowania produktu niezależnie od
fazy rozwojowej rośliny uprawnej i stanu
zachwaszczenia plantacji.

Dla rolników ceniących wysoką
skuteczność produktu w niskiej dawce.
Uniwersalny komponent do tworzenia
własnych programów ochrony.

Dla rolników, którzy cenią możliwość
precyzyjnego odmierzenia dawki na
małe obszary stosowania. Szeroki zakres
zwalczanych chwastów we wszystkich
znaczących gatunkach zbóż.

Zakres
upraw

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima,
jęczmień ozimy, pszenżyto ozime,
żyto, sady jabłoniowe

Pszenica ozima, pszenżyto ozime,
żyto, jęczmień ozimy, jęczmień jary,
pszenica jara, pszenżyto jare, owies

Jęczmień ozimy, pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto, pszenżyto
jare, jęczmień jary, pszenica jara,
owies, trawniki, boiska sportowe,
pola golfowe

Pszenica ozima, trawniki,
boiska sportowe, pola golfowe

Jęczmień ozimy, pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto, pszenżyto jare,
jęczmień jary, sady jabłoniowe

Pszenica ozima, pszenżyto ozime,
jęczmień ozimy, żyto, jęczmień jary,
pszenica jara, owies

Fazy
stosowania
w zbożach

21-29

21-29

21-29

21-32

21-29

21-29

Zawartość
substancji
aktywnych

MCPA – 300 g/l

MCPA – 300 g/l
Dikamba – 40 g/l

MCPA – 200 g/l

MCPA – 200 g/l

Mekoprop-P – 150 g/l

Fluroksypyr – 40 g/l

Dikamba – 40 g/l

Chlopyralid – 20 g/l

MCPA – 750 g/l

Zakres
zwalczanych
chwastów

Efektywność
stosowania
solo

Skuteczność
działania
a koszt
zabiegu

Popularność
produktu

WWW.CIECHAGRO.PL
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MCPA – 161 g/l
Dikamba – 17,8 g/l

CHWASTOX
®
TURBO
340 SL
CHWASTOX TURBO® 340 SL jest
środkiem chwastobójczym w formie
koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym
do powschodowego zwalczania
rocznych chwastów dwuliściennych.
Pobierany głównie poprzez liście
chwastów, a następnie szybko
przemieszczany w roślinie, powoduje
jej deformację, zahamowanie
wzrostu i zamieranie. Najskuteczniej
zwalcza chwasty znajdujące się we
wcześniejszych fazach rozwojowych.

CHWASTOX TURBO® 340 SL
ZWALCZA SZEROKIE SPEKTRUM CHWASTÓW
CHWASTOX TURBO® 340 SL to połączenie dwóch uzupełniających się substancji aktywnych,
umożliwiające szybkie zwalczenie chwastów dwuliściennych w najważniejszych gatunkach zbóż.

gorczyca polna

rdest
szczawiolistny

100

przytulia czepna

80
60
40

rdestówka
powojowata

rumian polny
20

Lider wśród
herbicydów
zbożowych.

0

komosa biała

wyka

POSIADA SZEROKIE SPEKTRUM
ZWALCZANYCH CHWASTÓW

maruna
nadmorska

gwiazdnica pospolita

tasznik pospolity

JEST BEZPIECZNY DLA ROŚLINY
UPRAWNEJ I UPRAW NASTĘPCZYCH

WYSOCE SKUTECZNY
W ZWALCZANIU PRZYTULII
CZEPNEJ I KOMOSY BIAŁEJ

MOŻE BYĆ STOSOWANY WE
WSZYSTKICH GATUNKACH ZBÓŻ

Specjalista w zwalczaniu przytulii czepnej
Przytulia czepna to jeden z najczęściej występujących w zbożach
ozimych i jarych chwastów. W przypadku braku skutecznej ochrony
herbicydowej znacznie ogranicza plon ziarna i utrudnia zbiór. Próg
ekonomicznej szkodliwości wynosi od 0,5 do 2 roślin przytulii czepnej
na metr kwadratowy uprawy.

WWW.CIECHAGRO.PL
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SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

SZYBKA ELIMINACJA CHWASTÓW JEST SZCZEGÓLNIE
WAŻNA W WARUNKACH NIEDOBORÓW WODY.

CHWASTOX TURBO® 340 SL [ZBOŻA OZIME 2,5 l/ha]
gatunek

wrażliwość

gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne,
chaber bławatek, komosa biała, maruna bezwonna, mak polny, przytulia
czepna, dymnica pospolita, przetacznik polny, rdest powojowy, kurzyślad
polny, rdest ptasi, jasnota purpurowa, niezapominajka polna
chwasty wrażliwe

CHWASTOX TURBO® 340 SL [ZBOŻA JARE 2,0 l/ha]
gatunek

wrażliwość

gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne,
chaber bławatek, komosa biała, maruna bezwonna, mak polny,
przytulia czepna, rumian polny, dymnica pospolita, rdest powojowaty,
gorczyca polna, szarłat szorstki, wyka ptasia
chwasty wrażliwe

Herbicydy z rodziny CHWASTOX® zawierają
substancje aktywne z grupy regulatorów
wzrostu (syntetycznych auksyn), które charakteryzują się niezwykle szybkim efektem
chwastobójczym. W wiosennych warunkach
intensywnego wzrostu chwastów efekty
działania mogą być widoczne już kilka
lub kilkanaście godzin po zabiegu. Z kolei po
3 dniach od zabiegu następuje całkowita
i nieodwracalna deformacja chwastów.
Szybka eliminacja chwastów jest szczególnie ważna w występujących coraz częściej
niedoborach wody – ograniczenie konkurencji o wodę to ważny element ochrony
potencjału plonotwórczego. Brak chwastów
to również zmniejszenie gęstości łanu i lepsze
przewietrzanie (mniej sprzyjające warunki do
infekcji patogenami i rozwoju chorób), które
sprawiają, że zboża nie muszą intensywnie
wydłużać źdźbła, rywalizując o dostęp
do światła.

CHWASTOX TURBO®
340 SL

kontrola

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa

faza stosowania [BBCH]

pszenica ozima*, pszenżyto
ozime, żyto, jęczmień ozimy

dawka [l/ha]
2,5

21-29

jęczmień jary, pszenica jara,
pszenżyto jare, owies

2,0

* możliwość łącznego stosowania z herbicydem Ambasador 75 WG [0,02 kg/ha]

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Zawartość substancji
aktywnych:

MCPA - 300 g/l, Dikamba - 40 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

WWW.CIECHAGRO.PL
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CHWASTOX
®
EXTRA
300 SL
CHWASTOX EXTRA® 300 SL jest
herbicydem w formie płynu do
sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do zwalczania jednorocznych
chwastów dwuliściennych w zbożach
jarych i ozimych. Środek pobierany jest
przez liście chwastów, powoduje ich
deformację, a następnie zahamowanie
wzrostu i zamieranie roślin. Środek
najskuteczniej niszczy chwasty
znajdujące się w fazie 2-6 liści.

PRZYLEGANIE CIECZY
ROBOCZEJ DO LIŚCIA

CHWASTOX EXTRA® 300 SL
– WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
ZWALCZANIA KOMOSY BIAŁEJ.

Wieloletnie prace nad formulacją CHWASTOX EXTRA® 300 SL
umożliwiają utrzymanie kropli preparatu na liściu, pozwalające
na szybkie i efektywne wnikanie substancji aktywnej do wnętrza chwastów.

Wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów
dwuliściennych CHWASTOX EXTRA® 300 SL
zawdzięcza z jednej strony swojej formulacji, z drugiej mechanizmowi działania.
CHWASTOX EXTRA® 300 SL dokładnie przylega do liścia chwastu, co ogranicza straty
wynikające ze spływania cieczy roboczej,
a jednocześnie szybko wnika, przełamując
barierę ochronną wosku. Efekty chwastobójcze są widoczne na roślinach już kilkanaście
godzin po zastosowaniu.

Dobre utrzymanie kropli cieczy opryskowej
na powierzchni liścia.

Brak wody coraz częściej
ogranicza plonowanie, dlatego ważna
jest szybka eliminacja chwastów,
które efektywniej od roślin
uprawnych pobierają wodę
i składniki pokarmowe.

Ceniony przez
polskich rolników!

Rozlanie kropli cieczy opryskowej i przełamanie naturalnych barier ochronnych.

MECHANIZM DZIAŁANIA:
Substancja aktywna CHWASTOX EXTRA® 300
SL jest niemal identyczna z naturalnymi hormonami produkowanymi przez roślinę, dlatego
efekt chwastobójczy następuje zaraz po wniknięciu preparatu do liścia.

SPECJALISTA W ZWALCZANIU
KOMOSY I INNYCH TRUDNYCH
DO ZWALCZENIA CHWASTÓW
DWULIŚCIENNYCH

Wysoka mieszalność z innymi produktami
w różnych formach użytkowych sprawia, że
CHWASTOX EXTRA® 300 SL jest idealnym komponentem mieszanin zbiornikowych rozszerzającym spektrum zwalczanych chwastów.

Bardzo dobre rozprowadzenie cieczy opryskowej
na powierzchni liścia, dzięki dopracowanej formie użytkowej.

JEST DOSKONAŁYM
KOMPONENTEM MIESZANIN
ZBIORNIKOWYCH

STANOWI PRECYZYJNE NARZĘDZIE
DO ZABIEGÓW KOREKCYJNYCH

kontrola
CHWASTOX EXTRA®
300 SL

WWW.CIECHAGRO.PL
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ODPORNOŚĆ ROŚLIN NA HERBICYDY
– JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ?

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

KOMOSA BIAŁA

TOBOŁKI POLNE

CHENOPODIUM ALBUM

TASZNIK POSPOLITY

THLASPI ARVENSE

CAPSELLA BURSA PASTORIS

STULICHA PSIA

DESCURAINIA SOPHIA

Za spadek skuteczności herbicydów odpowiada wykształcona w drodze ewolucji
odporność. W prostym rozumieniu to rodzaj
mutacji, w wyniku której skuteczna w zwalczaniu gatunku substancja aktywna przestaje
nagle działać.
W UJĘCIU BIOLOGICZNYM WYSTĘPUJE KILKA
RODZAJÓW TEGO ZJAWISKA:

DYMNICA POSPOLITA
FUMARIA OFFICINALIS

POZIEWNIK SZORSTKI

OSTRÓŻECZKA POLNA

GALEOPSIS TETRAHIT

CONSOLIDA REGALIS

GORCZYCA POLNA
SINAPIS ARVENSIS

 dporność w miejscu działania, gdzie miejO
sce wiązania substancji aktywnej w organizmie chwastu (np. enzym) uległo zmianie
pod wpływem dostosowania genetycznego
w taki sposób, że substancja nie może
zadziałać i jest nieskuteczna.
 dporność metaboliczna, z którą mamy
O
do czynienia wtedy, gdy odporny organizm
potrafi szybko rozłożyć przyjętą substancję
aktywną w procesie metabolizmu na nieszkodliwe produkty przemiany materii.

KURZYŚLAD POLNY
ANAGALLIS ARVENSIS

chwasty wrażliwe

EUPHORBIA HELIOSCOPIA

chwasty średniowrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa

faza stosowania [BBCH]

pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies,
pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

21-29

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Zawartość substancji
aktywnych:

MCPA - 300 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

dawka [l/ha]
3,0

2. Odporność krzyżowa, czyli odporność
osobnika na kilka substancji aktywnych
o tym samym mechanizmie działania, którą
wywołuje jeden mechanizm odpornościowy.
3. Odporność wielokrotna (najbardziej
zaawansowana) – na osobnika nie działa
kilka substancji aktywnych o różnych
mechanizmach działania. Na tym etapie
odporność jest wywoływana przez obecność wielu mechanizmów odpornościowych.
Powstawanie odporności jest najczęściej
efektem selekcji, tzn. przez wielokrotne stosowanie środków o takim samym mechanizmie
działania na tę samą populację.
Wzrost presji ze strony chwastów odpornych
na mechanizm działania spowodowany jest
częstym stosowaniem substancji aktywnych
o tych samych MoA w różnych uprawach.

 dporność penetracyjna – występuje
O
wtedy, gdy odporny chwast przyjmuje
substancję aktywną wolniej lub w mniejszej ilości niż normalnie wrażliwy osobnik.
Zachodzą tu zmiany w kutikuli lub odporna
roślina wytwarza włoski blokujące dotarcie
substancji aktywnej do powierzchni liścia.

WILCZOMLECZ OBROTNY

1. Powstawanie odporności prostej na jedną
substancję aktywną – zwykle trwa krótko
i szybko przechodzi w kolejne etapy.

Stosowanie herbicydów z rodziny CHWASTOX®
w zbożach jest ważnym elementem strategii
przeciwdziałania odporności.
Herbicydy CHWASTOX® są bardzo dobrą
alternatywą dla częstego stosowania sulfonylomoczników – zarówno samodzielnie, jak
i tych wchodzących w skład gotowych mieszanin form użytkowych.

ETAPY UODPARNIANIA
Ze względów agrotechnicznych wyróżnia
się trzy podstawowe etapy powstawania
odporności.

CHWASTY ODPORNE NA DZIAŁANIE ALS

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

MARUNA BEZWONNA

TRIPLEUROSPERMUM INODORUM

CHABER BŁAWATEK

MAK POLNY

CENTAUREA CYANUS

PAPAVER RHOEAS

WWW.CIECHAGRO.PL
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RUMIAN POLNY

ANTHEMIS ARVENSIS

CHWASTOX
NOWY
TRIO
390 SL

®

CHWASTOX NOWY TRIO 390 SL jest środkiem
chwastobójczym w formie płynu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie,
przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych w zbożach. Środek pobierany
jest przez liście chwastów, powoduje
ich deformację, a następnie zahamowanie
wzrostu i zamieranie roślin.

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:
CHWASTOX® NOWY TRIO 390 SL [1,5 l/ha]
gatunek

wrażliwość

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,
mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowa,
tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, rumian polny,
dymnica pospolita, szarłat szorstki, poziewnik szorstki

CHWASTOX® NOWY TRIO 390 SL [2,0 l/ha]

®

gatunek
Skuteczność dzięki
trzem substancjom
aktywnym:
MCPA - 200 g/l
Mekoprop-P - 150 g/l
Dikamba - 40 g/l.

wrażliwość

chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita,
iglica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka
polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest
powojowaty), rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, tobołki polne
chwasty wrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa

faza stosowania [BBCH]

jęczmień ozimy, pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto
POSIADA SZEROKIE SPEKTRUM
ZWALCZANYCH CHWASTÓW

WYKAZUJE SZYBKI
EFEKT CHWASTOBÓJCZY

STANOWI KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIE DO WALKI
Z CHWASTAMI

2,0
21-29

pszenżyto jare, jęczmień jary,
pszenica jara, owies

1,5

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Zawartość substancji
aktywnych:

MCPA - 200 g/l; Mekoprop-P - 150 g/l; Dikamba - 40 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

WWW.CIECHAGRO.PL
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dawka [l/ha]
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CHWASTOX
COMPLEX
260 EW

®

CHWASTOX® COMPLEX 260 EW
jest herbicydem w formie płynu
do sporządzania emulsji
wodnej, stosowanym nalistnie,
przeznaczonym do zwalczania
chwastów dwuliściennych w pszenicy
ozimej oraz na trawnikach, boiskach
sportowych i polach golfowych.

Przytulia czepna – dopuszczalna
liczba nasion przytulii w ziarnie
zbóż to maksymalnie 15 sztuk
w 100 gramach. Przekroczenie
tego progu dyskwalifikuje plon
ziarna pod kątem użytkowym

Chaber bławatek – w ostatnich
latach dobór herbicydów
w zwalczaniu gatunku stał się
utrudniony ze względu
na lokalne pojawienie się
odporności.

Ostrożeń polny – wytwarza
od 1 tys. do 5 tys. nasion,
ale o słabej zdolności do kiełkowania. Rozmnaża się głównie
przez rozłogi. Ogromnie konkuruje
o wodę i składniki pokarmowe.

Komosa biała – nie tylko konkuruje o pożywienie i stanowisko, lecz także jest żywicielem
dla wielu szkodników, na przykład śmietki ćwiklanki, mątwika
burakowego, mszyc.

Gwiazdnica pospolita – jest
chwastem niskiego piętra,
szczególnie uciążliwym przy
dużej presji. Silnie konkuruje
z rośliną uprawną o azot.

Stosuj w dawce
2,0 - 3,0 l/ha.

JEST DOSKONAŁYM POŁĄCZENIEM
TRZECH SUBSTANCJI AKTYWNYCH
ZAPEWNIAJĄCYCH SZYBKIE
I SKUTECZNE DZIAŁANIE

Mak polny – jedna roślina
wytwarza od 10 do 20 tys. nasion,
które zachowują zdolność kiełkowania nawet przez 40–50 lat.
Najlepsze skutki przynosi
zwalczanie we wczesnej fazie
wzrostu.

CHWASTOX® COMPLEX 260 EW
SPRAWDZA SIĘ PRZY WYSOKIEJ PRESJI CHWASTÓW.
Ważne narzędzie w zwalczaniu uciążliwych chwastów:
trudnych do zwalczenia i głęboko korzeniących się.

POSIADA BARDZO
SZEROKIE SPEKTRUM
ZWALCZANYCH CHWASTÓW

Możliwość zastosowania na chwasty
w zaawansowanych fazach rozwojowych
(stosowanie do fazy drugiego kolanka).

KONSEKWENCJE PÓŹNEGO ZABIEGU:
SKUTECZNIE ZWALCZA CHWASTY
TRUDNE: PRZYTULIĘ CZEPNĄ,
CHABER BŁAWATEK, MAK POLNY

 rzedłużająca się konkurencja o wodę,
p
składniki pokarmowe, światło,
spadek liczby źdźbeł kłosonośnych,
nadmierne wydłużanie źdźbeł,

SKUTECZNIE ZWALCZA CHWASTY
GŁĘBOKO KORZENIĄCE SIĘ,
W TYM: OSTROŻEŃ POLNY,
SKRZYP POLNY, BABKA
LANCETOWATA, KONICZYNY, ITD.

gorsze przesychanie i wietrzenie łanu,

kontrola

 onieczność stosowania wyższych
k
dawek preparatu,
brak zadowalającej skuteczności preparatu.
CHWASTOX® COMPLEX
260 EW

WWW.CIECHAGRO.PL
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SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

BABKA LANCETOWATA

GWIAZDNICA POSPOLITA

PĘPAWA ZIELONA

PRZYTULIA CZEPNA

ROGOWNICA POSPOLITA

SKRZYP POLNY

SZCZAW POLNY

SZCZAW TĘPOLISTNY

SZCZAW KĘDZIERZAWY

SZCZAW ZWYCZAJNY

STELLARIA MEDIA

PLANTAGO LANCEOLATA

CREPIS

GALIUM APARINE

CERASTIUM HOLOSTEOIDES

kontrola
RUMEX ACETOSELLA

EQUISETUM ARVENSE

RUMEX OBTUSIFOLIUS

RUMEX CRISPUS

CHWASTOX COMPLEX® 260 EW
[2 l/ha]

RUMEX ACETOSA

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa
TASZNIK POSPOLITY

WYKA WĄSKOLISTNA

CAPSELLA BURSA-PASTORIS

VICIA SATIVA

GWIAZDNICA
WIELKOKWIATOWA

JASKIER POLNY

RANUNCULUS ARVENSIS

faza stosowania [BBCH]

dawka [l/ha]

21-32

2,0–3,0

JASKIER OSTRY

RANUNCULUS ACRIS

STELLARIA HOLOSTEA

pszenica ozima

INFORMACJE PODSTAWOWE
JASTRZĘBIEC KOSMACZEK
HIERACIUM PILOSELLA

KONICZYNA BIAŁA
TRIFOLIUM REPENS

KONICZYNA
DROBNOGŁÓWKOWA

KONICZYNA ŁĄKOWA
TRIFOLIUM PRATENSE

TRIFOLIUM DUBIUM

OSTROŻEŃ POLNY
CIRSIUM ARVENSE

Forma użytkowa:

EW - płyn do sporządzania emulsji wodnej (emulsja, olej w wodzie)

Zawartość substancji
aktywnych:

MCPA - 200 g/l, Chlopyralid - 20 g/l, Fluroksypyr - 40 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

PROSIENICZNIK SZORSTKI

PRZYMIOTNO KANADYJSKIE

MNISZEK LEKARSKI

BYLICA POSPOLITA

HYPOCHAERIS RADICATA

TARAXACUM OFFICINALE

chwasty wrażliwe

ERIGERON CANADENSIS

ARTEMISIA VULGARIS

JASNOTA PURPUROWA
LAMIUM PURPUREUM

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

BABKA ZWYCZAJNA
PLANTAGO MAJOR

chwasty średniowrażliwe

WWW.CIECHAGRO.PL
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CHWASTOX
750 SL

®

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:
CHWASTOX® 750 SL [0,75 - 1,0 l/ha]
gatunek

wrażliwość

bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała,
mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny,
sporek polny, tobołki polne

CHWASTOX® 750 SL jest
herbicydem w formie płynu
do sporządzania roztworu
wodnego, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym
do zwalczania rocznych
chwastów dwuliściennych
w zbożach jarych i ozimych
oraz w sadach jabłoniowych.

chwasty wrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:
Duże stężenie
substancji aktywnej
MCPA – stosuj w dawce
0,75 – 1,0 l/ha.

uprawa

faza stosowania [BBCH]

jęczmień jary, pszenica jara,
pszenżyto jare, owies

dawka [l/ha]
0,75

21-29

jęczmień ozimy, pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto

WYGODNY W STOSOWANIU
DZIĘKI NISKIEJ DAWCE

BARDZO DOBRY PARTNER
DO MIESZANIN OPRYSKOWYCH

ZAPEWNIA SZYBKI
EFEKT CHWASTOBÓJCZY

1,0

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Zawartość substancji
aktywnych:

MCPA 750 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO
STOSOWANIA Z HERBICYDEM
NIESELEKTYWNYM GLIFOHERB 360 SL

WWW.CIECHAGRO.PL
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CHWASTOX
UNIWERSALNY
60 SG
®

CHWASTOX® UNIWERSALNY 60 SG to
herbicyd do stosowania w uprawie
zbóż zwalczający podstawowe chwasty
dwuliścienne. Przeznaczony jest dla
użytkowników ceniących wygodę
stosowania. Produkt charakteryzuje wysoka
zawartość substancji aktywnej, niska
objętość i masa produktu na 1 hektar.
Innowacyjna formulacja SG i łatwość
przygotowania cieczy opryskowej daje
przewagę nad formami płynnymi.

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

DYMNICA POSPOLITA

KOMOSA BIAŁA

GORCZYCA POLNA

FUMARIA OFFICINALIS

CHENOPODIUM ALBUM

POZIEWNIK SZORSTKI

SAMOSIEWY RZEPAKU

GALEOPSIS TETRAHIT

SINAPIS ARVENSIS

TOBOŁKI POLNE
THLASPI ARVENSE

TASZNIK POSPOLITY

CAPSELLA BURSA PASTORIS

Wygodna forma
stosowania.
chwasty wrażliwe

chwasty średniowrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa

faza stosowania [BBCH]

dawka [kg/ha]

21 - 33

1,0 – 1,25

pszenica ozima

INFORMACJE PODSTAWOWE
EFEKTYWNIE WALCZY
Z CHWASTAMI

WYGODNY W STOSOWANIU
– WYSOKA ZAWARTOŚĆ
SUBSTANCJI AKTYWNEJ

Forma użytkowa:

SG – granule rozpuszczalne w wodzie

Zawartość substancji
aktywnych:

MCPA 600 g/kg

Mechanizm działania
wg HRAC:

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

CAŁKOWICIE ROZPUSZCZALNY
W WODZIE – INNOWACYJNA
FORMA UŻYTKOWA SG

WWW.CIECHAGRO.PL
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CHWASTOX
D
179 SL

®

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:
CHWASTOX D® 179 SL [ZBOŻA OZIME 5 l/ha]
gatunek

wrażliwość

gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy,
chaber bławatek, dymnica pospolita, tasznik pospolity, gorczyca polna,
komosa biała, mak polny, tobołki polne, samosiewy rzepaku

CHWASTOX D® 179 SL jest środkiem
chwastobójczym w formie płynu
do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do zwalczania uciążliwych, jednorocznych
chwastów dwuliściennych w pszenicy
ozimej. Pobierany jest głównie przez liście
chwastów, powoduje ich deformację,
a następnie zahamowanie wzrostu
i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza
chwasty znajdujące się w fazie 4-6 liści.

CHWASTOX D® 179 SL [ZBOŻE JARE 4,5 l/ha]
gatunek

Doskonały do małych
powierzchni upraw.
Szeroki zakres stosowania
oraz zwalczanych chwastów.
Stosuj w dawce
4,5 – 5,0 l/ha.

wrażliwość

gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy,
chaber bławatek, dymnica pospolita, tasznik pospolity, gorczyca polna,
komosa biała, mak polny, tobołki polne, samosiewy rzepaku, niezapominajka
polna, sporek polny, rumian polny, kurzyślad polny
chwasty wrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa

faza stosowania [BBCH]

pszenica ozima, jęczmień ozimy,
pszenżyto ozime, żyto

5,0
21-29

pszenica jara, jęczmień jary,
owies

BRAK OGRANICZEŃ
W DOBORZE UPRAW
NASTĘPCZYCH

4,5

INFORMACJE PODSTAWOWE

WYKAZUJE SZYBKI
EFEKT CHWASTOBÓJCZY
Forma użytkowa:

SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Zawartość substancji
aktywnych:

MCPA - 161 g/l; Dikamba – 17,8 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

MA SZEROKIE SPEKTRUM
ZWALCZANYCH CHWASTÓW

WWW.CIECHAGRO.PL
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dawka [l/ha]
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TOSCANA
75 WG

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

®

MAK POLNY

TOSCANA® 75 WG to herbicyd zbożowy
zwalczający podstawowe chwasty
dwuliścienne. Przeznaczony jest dla
rolników ceniących sobie skuteczność
i prostotę aplikacji, daje także możliwość
konfigurowania rozbudowanych programów
ochrony zawierających MCPA i fluroksypyr.
Zawiera tribenuron metylu w sprawdzonej
formie użytkowej.

KOMOSA BIAŁA

MARUNA BEZWONNA

TASZNIK POSPOLITY

PAPAVER RHOEAS

TRIPLEUROSPERMUM INODORUM

CHENOPODIUM ALBUM

CAPSELLA BURSA PASTORIS

GWIAZDNICA POSPOLITA

GORCZYCA POLNA

JASNOTA RÓŻOWA

NIEZAPOMINAJKA POLNA

STELLARIA MEDIA

LAMIUM AMPLEXICAULE

SINAPIS ARVENSIS

MYOSOTIS ARVENSIS

chwasty wrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:
Wysoka jakość
w ochronie zbóż!
Stosuj w dawce
0,02 kg/ha.

uprawa

faza stosowania [BBCH]

dawka [kg/ha]

do 29

0,02

pszenica ozima
jęczmień ozimy

ZNANA I SPRAWDZONA
FORMA UŻYTKOWA

ZWALCZA PODSTAWOWE
CHWASTY DWULIŚCIENNE
W UPRAWIE ZBÓŻ

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej

Zawartość substancji
aktywnych:

Tribenuron metylu 750 g/kg

Mechanizm działania
wg HRAC:

B - inhibitor ALS

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

BRAK OGRANICZEŃ
W DOBORZE UPRAW
NASTĘPCZYCH

WWW.CIECHAGRO.PL
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FENUXAR
69 EW

®

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

EW – płyn do sporządzania emulsji wodnej (emulsja, olej w wodzie)

Zawartość substancji
aktywnych:

Fenoksaprop-P-etylu 69 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

FENUXAR® 69 EW zawiera dobrze
znaną i cenioną substancję aktywną
fenoksaprop-etylu zamkniętą
w dopracowanej formie użytkowej,
która została przygotowana przez
laboratorium badawczo – rozwojowe
CIECH Sarzyna. Efektem prac jest bardzo
wysoka skuteczność chwastobójcza
i jakości formy użytkowej, która
daje możliwość wspólnej aplikacji
z produktami o różnych formach
użytkowych.

Stosuj łącznie
z CHWASTOX
TURBO® 340 SL

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
W ZWALCZANIU UCIĄŻLIWYCH
CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH
W UPRAWIE ZBÓŻ

SZEROKIE OKNO APLIKACJI
W ZBOŻACH OZIMYCH I JARYCH

A – inhibitor CoA

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

Nie można bagatelizować pojedynczych
sztuk miotły zbożowej na polu, ponieważ
będzie się ona intensywnie rozwijać i będzie
wiechować – wyda ziarniaki, które wzbogacą
glebowy bank nasion. Miotła zbożowej będzie
kiełkować w kolejnych latach w uprawach
zbóż głównie ozimych. Pojedyncza roślina
miotły zbożowej wytwarza średnio około 2000
nasion, dane literaturowe wskazują, że liczba
ta może się wahać od 1000 – 12 000 sztuk.

Prawidłowe zwalczanie chwastów w zbożach
ozimych i jarych powinno zakładać eliminację
chwastów jedno- i dwuliściennych, dlatego też
przeprowadzane jest świadomie i z uwzględnieniem wielu czynników, do których należy zaliczyć
termin siewu, dobór odmian, warunki meteorologiczne.
Obecnie obserwujemy tendencję do zwalczania
chwastów jednoliściennych w zbożach w okresie
jesiennym. Do tego celu wykorzystywane są
substancje aktywne o bardzo dobrym działaniu
doglebowym między innymi jak chlorotoluron
(OPAL® 500 SC), flufenacet, prosulfokarb. Jednak takie rozwiązanie obarczone jest pewnym
ryzykiem związanym z występującymi coraz
częściej ekstremami pogodowymi – przedłużająca się jesień i praktycznie brak utrzymujących
się przez długi okres niskich temperatur może
skutkować szybszym rozkładem substancji
aktywnej i wtórnym zachwaszczeniem w postaci
np. miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych. Według różnych danych literaturowych
nasiona miotły zbożowej kiełkują już od 3° C.
Wysoki poziom temperatur był utrzymywany we
wszystkich miesiącach zimowych, więc należy
spodziewać się nowych wschodów oraz intensywnego rozwoju roślin nie zwalczonych w okresie jesiennym.

po zabiegu

Efekt skuteczności działania FENUXAR® 69 EW
8 dni po zabiegu. Na zdjęciach widać
brunatnienie dolnych części źdźbeł miotły
zbożowej. Zamieranie uniemożliwia transport
wody i składników pokarmowych, w wyniku
czego miotła zbożowa zamiera. Co ważne,
przy szybkim efekcie chwastobójczym nie ma
strat wody związanych jej wytranspirowaniem
przez roślinę miotły.

POTWIERDZONA REJESTRACYJNIE
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
W MIESZANINIE OPRYSKOWEJ
Z CHWASTOX® TURBO 340 SL

kontrola
WWW.CIECHAGRO.PL
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brak zabiegu

CHWASTOX TURBO® 340 SL [2,0 l/ha]
+ FENUXAR 69 EW [1,0 l/ha]
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AMBASADOR
75 WG

®

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

PRZYTULIA CZEPNA
GALIUM APARINE

AMBASADOR® 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie
granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym
nalistnie. Przeznaczony jest do powschodowego zwalczania
chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy ozimej. Może być
również stosowany w mieszaninie z CHWASTOX TURBO® 340 SL
do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w uprawach
pszenicy ozimej. Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu
układowym. Pobierany przez liście chwastów i przemieszczany
w roślinach powoduje wstrzymanie ich wzrostu oraz rozwoju.
Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się
w fazie 2-3 liści.

Stosuj łącznie
z Chwastox® Turbo 340 SL
w dawce 0,02 kg/ha
+ 2,5 l/ha.

JASNOTA PURPUROWA
LAMIUM PURPUREUM

TASZNIK POSPOLITY

CAPSELLA BURSA PASTORIS

chwasty wrażliwe

MARUNA BEZWONNA

TRIPLEUROSPERMUM INODORUM

PAPAVER RHOEAS

MAK POLNY

GWIAZDNICA POSPOLITA

KOMOSA BIAŁA

RDESTÓWKA POWOJOWATA

POZIEWNIK SZORSTKI

RUMIAN POLNY

SAMOSIEWY RZEPAKU

GORCZYCA POLNA

STELLARIA MEDIA

FALLOPIA CONVOLVULUS

CHENOPODIUM ALBUM

ANTHEMIS ARVENSIS

GALEOPSIS TETRAHIT

SINAPIS ARVENSIS

chwasty średniowrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa
NIEZASTĄPIONY W WALCE
Z PRZYTULIĄ CZEPNĄ

WYSOCE SKUTECZNY
W ZWALCZANIU UCIĄŻLIWYCH
CHWASTÓW

ŁATWY DO MIESZANIA Z INNYM
ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
WYSTĘPUJĄCYMI W RÓŻNYCH
FORMACH UŻYTKOWYCH

faza stosowania [BBCH]

dawka [kg/ha]

21-32

0,02 – 0,04

pszenica ozima

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej

Zawartość substancji
aktywnych:

Amidosulfuron – 750 g/kg

Mechanizm działania
wg HRAC:

B - inhibitor ALS

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

WWW.CIECHAGRO.PL
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OPAL
500 SC

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

®

GWIAZDNICA POSPOLITA
STELLARIA MEDIA

OPAL® 500 SC jest środkiem chwastobójczym,
koncentratem w formie stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie.
Jest przeznaczony do zwalczania miotły
zbożowej oraz niektórych chwastów
dwuliściennych w pszenicy ozimej. Środek
pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów.
Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą
się w fazie 2-4 liści oraz chwasty dwuliścienne
w fazie 2-6 liści.

APERA SPICA-VENTI

JASNOTA PURPUROWA

RUMIAN POLNY

LAMIUM PURPUREUM

Najlepszy do
jesiennej ochrony
zbóż. Stosuj
w dawce 2,0 l/ha.

SAMOSIEWY RZEPAKU

MIOTŁA ZBOŻOWA

ANTHEMIS ARVENSIS

TASZNIK POSPOLITY

CAPSELLA BURSA PASTORIS

TOBOŁKI POLNE
THLASPI ARVENSE

chwasty wrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:
Działa w niskich
temperaturach

uprawa
pszenica ozima

IDEALNY KOMPONENT DO
MIESZANIN OPRYSKOWYCH
ROZSZERZAJĄCY SPEKTRUM
ZWALCZANYCH CHWASTÓW
M.IN. O MIOTŁĘ ZBOŻOWĄ

MOŻE BYĆ STOSOWANY
PÓŹNĄ JESIENIĄ I WCZESNĄ
WIOSNĄ – UTRZYMUJE WYSOKĄ
SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZĄ
W NISKICH TEMPERATURACH

faza stosowania [BBCH]

dawka [l/ha]

13-29 (jesień)

2,0

23-30 (wiosna)

2,5

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SC – płynny koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą

Zawartość substancji
aktywnych:

Chlorotoluron – 500 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

C2 – inhibiotor fotosyntezy w fotoukładzie II

Sposób pobierania:

Przez liście i korzenie

Sposób działania:

Systemiczny

POBIERANY ZARÓWNO PRZEZ
LIŚCIE, JAK I KORZENIE CHWASTÓW

WWW.CIECHAGRO.PL
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SAROKSYPYR
250 EC

®

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

PRZYTULIA CZEPNA
GALIUM APARINE

SAROKSYPYR® 250 EC jest środkiem
chwastobójczym w formie koncentratu
do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do powschodowego zwalczania uciążliwych
chwastów dwuliściennych w pszenicy
ozimej. Środek pobierany jest poprzez liście
chwastów, a następnie przemieszczany
do korzeni roślin, powodując ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka na
chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni.
Zamieranie chwastów następuje po 5-7
dniach. Środek zwalcza przytulię czepną
w każdej fazie jej rozwoju.

GWIAZDNICA POSPOLITA

RDESTÓWKA POWOJOWATA

STELLARIA MEDIA

WYKA PTASIA
VICIA CRACCA

FALLOPIA CONVOLVULUS

chwasty wrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa
Skutecznie
zwalcza chwasty
w wysokich fazach
rozwojowych.

0,5 - 0,8

Forma użytkowa:

EC – płynny koncentrat do sporządzania emulsji

Zawartość substancji
aktywnych:

Fluroksypyr – 250 g/l

wg HRAC:

SZEROKI ZAKRES
FAZ STOSOWANIA

31 - 37

INFORMACJE PODSTAWOWE

Mechanizm działania

ZWALCZA PRZYTULIĘ CZEPNĄ
W WYSOKICH FAZACH
ROZWOJOWYCH

dawka [l/ha]

pszenica ozima

Skoncentrowana
dawka 0,5-0,8 l/ha

IDEALNY KOMPONENT DO
MIESZANIN OPRYSKOWYCH
ROZSZERZAJĄCY SPEKTRUM
ZWALCZANYCH CHWASTÓW,
M.IN. O PRZYTULIĘ CZEPNĄ

faza stosowania [BBCH]

O - regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

SAROKSYPYR® 250 EC jest herbicydem wykazującym bardzo wysoką skuteczność w stosunku
do szerokiego spektrum chwastów. Jest idealnym narzędziem do eliminacji przytulii czepnej
z upraw zbożowych. Przytulia czepna jest
chwastem o dużym znaczeniu gospodarczym.
Konkuruje z rośliną uprawną o wodę i składniki
pokarmowe, obniżając ilość i jakość plonu ziarna
oraz wpływając na sprawność procesu zbioru.

Na polach, na których nie została skutecznie
zwalczona, prawdopodobieństwo wylegania
łanu zwiększa się, czego konsekwencją jest
znacznie utrudniony zbiór. SAROKSYPYR® 250 EC
charakteryzuje się szerokim oknem aplikacji,
dlatego też może być z powodzeniem wykorzystywany do celowych zabiegów wiosennych,
jak również do zabiegów interwencyjnych do
początku fazy liścia flagowego.

WWW.CIECHAGRO.PL
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AGROSAR
360 SL

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

®

AGROSAR® 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie
koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym
nalistnie. Jest przeznaczony do zwalczania perzu oraz
innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych
i wieloletnich) po zbiorze roślin uprawnych, a przed
rozpoczęciem upraw pożniwnych, w uprawie jabłoni, gruszy,
wiśni, czereśni, śliwy, brzoskwini, moreli, agrestu, aronii, porzeczki
czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, w szkółkach
leśnych, w odnowieniach i zalesieniach sosny zwyczajnej
i leśnych gatunków drzew liściastych, w ogrodach, na działkach,
terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych.

PEWNY W DZIAŁANIU

WYSOCE SKUTECZNY
W ZWALCZANIU CHWASTÓW
JEDNO- I DWULIŚCIENNYCH

MA SZEROKIE ZASTOSOWANIE:
NA ŚCIERNISKACH, PRZED
ROZPOCZĘCIEM UPRAW W CELU
ZWALCZANIA CHWASTÓW

BRAK OGRANICZEŃ W DOBORZE
UPRAW NASTĘPCZYCH

WWW.CIECHAGRO.PL
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dawka

chwasty wrażliwe

3,0 l/ha

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna,
przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna

4,0 l/ha

fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna,
rdest powojowaty, tasznik pospolity

5,0 l/ha

babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita,
maruna bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, pępawa zielona,
przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski,
szarłat szorstki, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna,
włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna

7,5 l/ha

babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita,
maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy,
pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita,
rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny,
tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna

7,5 l/ha
stosowanej
dwukrotnie

babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek,
chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,
jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita,
maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity,
perz właściwy, pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik perski,
przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity,
stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity,
tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna

8,0 l/ha

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy,
przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata

AGROSAR® 360 SL
[5,0 l/ha] +
CHWASTOX Extra®
300 SL [2,5 l/ha]

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,
mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity,
wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata

AGROSAR® 360 SL
[5,0 l/ha] +
CHWASTOX®
PROFESSIONAL
750 SL [1,0 l/ha]

chwastnica jednostronna, stokłosa miękka, wiechlina roczna, bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, mniszek pospolity, maruna bezwonna,
perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest ptasi, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty),
rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, wierzbownica gruczołowata,
żółtlica drobnokwiatowa

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL – koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Zawartość substancji
aktywnych:

Glifosat 360 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

G - inhibicja syntezy kwasu 5-endopirogrono-3-fosfoszikimowego (EPSP)

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny
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KRUM
800

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

®

PRZYTULIA CZEPNA
GALIUM APARINE

KRUM® 800 jest herbicydem w formie
koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie,
przeznaczony do selektywnego zwalczania
niektórych rocznych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC
substancja czynna zaliczana jest do grupy N.

PRZETACZNIK BLUSZCZYKOWY

GWIAZDNICA POSPOLITA

RDESTÓWKA POWOJOWATA

APERA SPICA-VENTI

JASNOTA PURPUROWA

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

MIOTŁA ZBOŻOWA

VERONICA HEDERIFOLIA

LAMIUM PURPUREUM

CHENOPODIUM ALBUM

KOMOSA BIAŁA

PRZETACZNIK PERSKI

FIOŁEK POLNY

RUMIANEK POSPOLITY

WIECHLINA ROCZNA

VIOLA ARVENSIS

chwasty wrażliwe

MATRICARIA CHAMOMILLA

VERONICA PERSICA

STELLARIA MEDIA

FALLOPIA CONVOLVULUS

CHWASTNICA JEDNOSTRONNA
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI

MAK POLNY

PAPAVER RHOEAS

POA TRIVIALIS

chwasty średniowrażliwe

ZAKRES STOSOWANIA:

WSZECHSTRONNY – MOŻNA
GO STOSOWAĆ W WIELU
GATUNKACH ROŚLIN
UPRAWNYCH

SKUTECZNY – ZWALCZA
CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE
I DWULIŚCIENNE, W TYM
MIOTŁĘ ZBOŻOWĄ ODPORNĄ
NA HERBICYDY Z GRUPY ALS

ELASTYCZNY – MOŻNA GO
STOSOWAĆ OD MOMENTU
SIEWU AŻ DO FAZY 3 LIŚCI
ZBÓŻ

uprawa

dawka
[l/ha]

faza stosowania [BBCH]

termin stosowania

3,0

00-13

środek stosować jesienią, po siewie zbóż,
do fazy 3 liści (BBCH 00-13)

pszenica ozima, jęczmień
ozimy, pszenżyto ozime,
żyto ozime

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji
aktywnych:

Prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78,43%).

Mechanizm działania
wg HRAC:

N
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OCHRONA
FUNGICYDOWA ZBÓŻ

JAK I KIEDY WYKONAĆ ZABIEG T1, T2, T3?

ZABIEGI T2
Górne liście stanowią najbardziej wydajną w budowaniu plonu część rośliny. Aktywność fotosyntetyczna liścia flagowego,
podflagowego i kłosa przypada na najdłuższy dzień i sprzyjające szybkiej wegetacji warunki pogodowe. Niezmiernie
ważne dla uzyskania plonu jest więc utrzymanie jak najdłuższej aktywności tych części roślin, co jest tożsame z ochroną
przed atakiem patogenów grzybowych.
Wraz ze zmianami klimatu należy spodziewać się większej
presji chorób. Już teraz odczuwalna jest większa presja
rdzy, zarówno żółtej, jak i brunatnej. W latach 2001 czy 2014
masowy atak choroby na pszenżycie powodował straty
plonu od 30% do nawet 100%.

Przez cały okres wegetacji zboża
narażone są na atak chorób
wywoływanych przez grzyby.
Niektóre infekcje przypadają na
okres jesienny. W październiku
i listopadzie na plantacjach
zbożowych można znaleźć
objawy chorób podsuszkowych,
mączniaka, septorioz, rdzy
i innych. Mimo wczesnych infekcji,
aplikacje fungicydów jesienią są
wykonywane sporadycznie.

Patogenem, który powoduje coraz większe straty w plonach,
jest brunatna plamistość liści, zwana również DTR. Jej rozwój
na plantacji wymaga szybkiej interwencji fungicydowej. Choroba gwałtownie ogranicza powierzchnię asymilacyjną, co
przekłada się na znaczące straty w plonie.

ZABIEGI T1
Właściwą ochronę przed chorobami grzybowymi wdraża
się po rozpoczęciu wiosennej wegetacji. W pierwszych
zabiegach, ogólnie określanych mianem „T1”, zwalcza
się choroby podsuszkowe. W skład tego kompleksu
najczęściej wchodzą fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
i łamliwość podstawy źdźbła. Patogeny powodujące te
schorzenia uszkadzają tkanki mechaniczne i przewodzące, co prowadzi do przedwczesnego zamierania źdźbeł
(białokłosowość) i do wylegania łanów.
Wiosenny rozwój mączniaka prawdziwego zależy od
ogólnej kondycji roślin. W okresie, kiedy następują redukcje
źdźbeł, dochodzi do gwałtownego rozwoju choroby.
Odrzucane, pozbawione naturalnych substancji ochronnych części rośliny stają się pożywką dla patogenu. Gdy
grzyb rozwinie się zbyt mocno, atakuje również zdrowe
i prawidłowo rozwijające się części roślin. Patogen potrafi
rozwijać się na górnych liściach i kłosie, ograniczając fotosyntezę i powodując straty wody i składników mineralnych.
Na początku fazy strzelania w źdźbło na dolnych liściach
mogą również rozwijać się choroby określane jako plamistości liści. Rozwój rdzy, septoriozy i brunatnej plamistości liści z infekcji jesiennych czasami zostaje naturalnie
wstrzymany przez występującą wiosną suszę. Częściej
jednak infekcje rozwijają się dalej i wymagają interwencji
fungicydowej. Do infekcji patogenicznej dochodzi nie
tylko jesienią, lecz także wiosną. W przypadku zaobserwowania objawów chorób na dolnych liściach należy
bezzwłocznie wykonać zabieg fungicydowy, gdyż zarówno rdze, jak i brunatna plamistość liści charakteryzują się
krótkim okresem rozwoju.
Z biologicznego punktu widzenia, nawet gdy objawy
porażenia są niewidoczne, początkowe fazy strzelania

w źdźbło, jako okres zwiększonego ryzyka, to najlepszy
moment na wykonanie zabiegu zabezpieczającego
przed infekcją. Przypada on na czas odrzucania nadmiernej liczby źdźbeł podatnych na infekcje i pojawiania
się nowych części roślin. Umiarkowane temperatury
i wyższa wilgotność powietrza sprzyjają zwłaszcza takim
infekcjom jak rdza, DTR i septoriozy.
Fungicyd stosowany w fazie początków strzelania
w źdźbło musi wykazywać działanie interwencyjne,
będące w stanie wyleczyć jesienne infekcje. Musi też
skutecznie zwalczać choroby powodowane przez różne
grupy patogenów, ponieważ wielorakość atakujących
w tym czasie grzybów jest duża. Wysokie wymagania
odnośnie do wiosennego zabiegu powodują, że najlepszym sposobem ograniczania rozwoju chorób w okresie
wiosennym jest zastosowanie mieszaniny fungicydów
o różnych mechanizmach działania.

NA T1 STOSUJ PROKARB® 450 EC
Z ASKALON® 125 SC
Mieszanina PROKARB® 450 EC z ASKALON® 125 SC
świetnie chroni przed chorobami podstawy źdźbła bez
względu na rodzaj infekcji. Kombinacja wykazuje wysoką
skuteczność w zwalczaniu mączniaka i chorób powodujących plamistości dolnych liści.

Przy omawianiu zabiegów ochronnych we wczesnych
fazach rozwojowych wspomniano o chorobach powodowanych przez grzyby z rodzaju septoria. Powodują one zarówno septoriozę paskowaną liści, jak i później występującą na
liściach i częściach kłosa septoriozę plew. Największe straty
wyrządzają na górnych liściach i plewach, ponieważ te części rośliny odpowiadają za dostarczenie blisko 90% asymilatów wykorzystywanych do budowy ziarna. W porównaniu
z krajami zachodniej Europy presja patogenu w naszym kraju jest znacznie mniejsza. Nie oznacza to, że nie jest on zdolny do wyrządzenia ogromnych strat. Szczególnie dotkliwie
odczuwa się porażenie septoriozami na glebach mocnych,
gdzie utrzymuje się wilgotny mikroklimat w łanie. Septoriozy
do rozwoju potrzebują zwilżenia rośliny utrzymującego się
przynajmniej kilkanaście do kilkudziesięciu godzin. Latem
i w miejscach z większym uwilgotnieniem warto wdrożyć
dokładniejszą ochronę przed patogenem.
Fungicydy zwalczające septoriozę stosuje się głównie zapobiegawczo, gdyż patogen charakteryzuje się długim, trzytygodniowym okresem utajonego rozwoju. Dopiero po tym czasie
można zauważyć pierwsze objawy jego działania. Skuteczna
walka z chorobą polega więc na aplikacji fungicydu jeszcze
przed pojawieniem się widocznych plam na liściach.
Dlatego też zabiegi fungicydowe w fazach liścia flagowego i kłoszenia powinny wyróżniać się działaniem interwencyjnym i zapobiegawczym.

ZABIEGI T3
Ostatni termin zabiegów fungicydowych skupia się na
przeciwdziałaniu infekcji chorób fuzaryjnych na kłosie. Atak
grzybów powodujących fuzariozę kłosów następuje dość
późno. Przypada on w naszym klimacie na okres kwitnienia.
Otwarte w tym czasie plewy i plewki pozwalają na wejście
noszonych wiatrem zarodników infekcyjnych. Rozwój choroby trwa kilka, kilkanaście dni. Po tym czasie pojawiają się
kłoski, w których zamiast ziarniaków znajduje się szaroróżowa grzybnia. Zainfekowane, niepoddane obróbce
ziarno jest szkodliwe dla zwierząt. W zwalczaniu choroby
bardzo ważne jest stosowanie fungicydów w okresie
kwitnienia. Jak pokazują badania, bardzo dobre efekty
grzybobójcze osiąga się, stosując PROKARB® 450 EC
i TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW. Idealnym rozwiązaniem
do walki z chorobami kłosa jest również MICOSAR® 60 SL
posiadający w składzie substancje aktywną metkonazol
zaliczaną do grupy triazoli. Kluczowe choroby, które są
zwalczane to septorioza paskowana liści pszenicy oraz
fuzarioza kłosów. Metkonazol ze względu na swój mechanizm działania hamując biosyntezę ergosterolu grzybów
chorobotwórczych powoduje zatrzymanie rozprzestrzeniania się i rozwoju chorób. W latach z licznymi przelotnymi
opadami deszczu w czasie kwitnienia zbóż na stanowiskach po kukurydzy lub w rejonach, gdzie uprawia się duże
ilości tego gatunku, przy uprawie odmian zbóż wrażliwych
na fuzariozę, zabieg T3 powinien być obligatoryjnie wykonywany.
Omawiane choroby najczęściej występują w uprawie
pszenicy i pszenżyta. Na życie częściej spotyka się porażenie przez rdze, a rzadziej przez septoriozy i fuzariozy.
Jęczmień, zarówno forma ozima jak i jara, jest atakowany
przez plamistość siatkową oraz rynchosporiozę. Wszystkie
choroby żyta i jęczmienia można ograniczyć wymienionymi
wcześniej fungicydami.

NA T2 STOSUJ AZOKSAR® 250 SC
Z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
Jako lecznicze uznawane są fungicydy z grupy triazoli.
ASKALON® 125 SC czy TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW

Proponowana mieszanina ma nie tylko działanie interwencyjne, pozwalające na wyniszczenie patogenu, który
rozpoczął rozwój w roślinie, ale również zabezpieczające
przed ponowną infekcją. Utrzymujące się przez kilka tygodni działanie chroni bowiem przed atakiem patogenów
powodujących choroby na górnych liściach i kłosie, stanowiąc podwaliny pod właściwą ochronę w terminie T2.

WWW.CIECHAGRO.PL

46

powinny być stosowane naprzemiennie w tym samym
okresie wegetacyjnym jako środki komplementarne z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Preparat
AZOKSAR® 250 SC to z kolei produkt działający odmiennie
od wymienionych fungicydów. Wykazuje on działanie
chroniące przed infekcją. Charakteryzuje się przedłużonym
działaniem. Preparaty z grupy strobiluryn wykazują szczególnie silne działanie fungicydowe w przypadku infekcji
rdzy i brunatnej plamistości liści. Stanowią też długotrwałe
zabezpieczenie przed infekcjami septorioz. Dodatkowo
mają działanie fitotoniczne, czyli pozytywnie wpływające
na procesy fizjologiczne rośliny. Ma to szczególne znaczenie
w okresie największej produkcyjności łanu.
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ASKALON
125 SC

ZAKRES STOSOWANIA I SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB:

®

pszenżyto ozime

liczba
zabiegów

termin stosowania

1

od początku fazy
strzelania w źdźbło do
pełni fazy kłoszenia

mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septorioza paskowana liści,
septorioza plew

pszenica ozima

ASKALON® 125 SC to fungicyd do
stosowania w szerokim zakresie
upraw zbożowych. Przeznaczony dla
rolników oczekujących szybkiego
efektu przy silnej presji chorób. Może
być stosowany samodzielnie lub jako
uzupełnienie programu ochrony roślin.
ASKALON® 125 SC rozszerza możliwość
komponowania programów ochrony
fungicydowej dostosowanych
do aktualnej zdrowotności łanu.

spektrum
zwalczanych chorób

dawka
[l/ha]

uprawa

1,0

jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septorioza liści, septorioza plew,
rdza brunatna
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
plamistość siatkowa jęczmienia,
rynchosporioza zbóż

SKUTECZNOŚĆ W ZWALCZANIU CHORÓB

Najszybciej działający
spośród triazoli.
Rekomendowana dawka
1,0 l/ha. Idealny partner
do mieszanin.

plamistość siatkowa
jęczmienia

septorioza
paskowana liści

rdza brunatna

septorioza plew

rynchosporioza zbóż

mączniak
prawdziwy zbóż

MOŻE BYĆ STOSOWANY
POMIĘDZY STANDARDOWYMI
TERMINAMI ZABIEGÓW – SZYBKIE
DZIAŁANIE INTERWENCYJNE

DZIAŁA WIELOKIERUNKOWO –
POWIERZCHNIOWO I UKŁADOWO

EFEKTYWNIE WALCZY
Z PODSTAWOWYMI
CHOROBAMI ZBÓŻ

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SC – płynny koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą

Zawartość substancji
aktywnych:

Flutriafol 125 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

3 substancja czynna z grupy triazoli, inhibitor biosyntezy steroli
- inhibitory demetylacji, SBI- DMI

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Układowy i powierzchniowy
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AZOKSAR
250 SC

ZAKRES STOSOWANIA I SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB:

®

uprawa
pszenica ozima

pszenica jara

AZOKSAR® 250 SC jest fungicydem
zawierającym 250 g/l azoksystrobiny
(związek z grupy strobiluryn). Główną funkcją
azoksystrobiny jest działanie grzybobójcze
poprzez działanie zapobiegawcze
i interwencyjne. Azoksystrobina jako substancja
aktywna jest znana i stosowana na rynku
środków ochrony roślin od wielu lat.
Jej skuteczność wynika z zakłócania procesów
energetycznych w wyniku wywołania
zaburzeń w mitochondrialnym transporcie
elektronów. Wyróżnikiem AZOKSAR® 250 SC
jest wspólna rejestracja z produktem
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW.

spektrum
zwalczanych chorób

dawka
[l/ha]

0,8 – 1,0

pszenica ozima

rdza brunatna żyta,
rynchosporioza zbóż

pszenica jara

AZOKSAR® 250 SC
[0,6 l/ha] +
TARCZA® ŁAN EXTRA
250 EW [0,8 l/ha]

mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septorioza paskowana liści,
brunatna plamistość liści,
czerń zbóż

Forma użytkowa:

SC – płynny koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą

Zawartość substancji
aktywnych:

Azoksystrobina 250 g/l

wg FRAC:

C3 – inhibitory oddychania na poziomie komórkowym (strobiluryny)

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Wgłębne i systemiczne

SZEROKIE OKNO
APLIKACJI (BBCH 30-59)

CZYM JEST AZOKSYSTROBINA?

MOŻE BYĆ STOSOWANY
ZAPOBIEGAWCZO LUB
INTERWENCYJNIE ZARAZ
PO ZAOBSERWOWANIU
PIERWSZYCH OBJAWÓW

To związek z grupy strobiluryn zaliczany
do fungicydów. Nazwa tej grupy pochodzi
od grzyba kapeluszowego szyszkówki
gorzkawej (Strobilurus tenacellus), który
wytwarza azoksystrobinę. Substancja
ta zakłóca procesy energetyczne,
wywołując zaburzenia w mitochondrialnym
transporcie elektronów. Działa
zapobiegawczo i interwencyjnie.
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1

od fazy początku
strzelania w źdźbło
do końca kłoszenia
(BBCH 30-59)

INFORMACJE PODSTAWOWE

Mechanizm działania

ZAREJESTROWANY
DO ŁĄCZNEGO STOSOWANIA
Z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW

termin
stosowania

mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septorioza paskowana liści,
brunatna plamistość liści,
czerń zbóż

żyto ozime

To świadczy o elastyczności oraz
wszechstronności produktu, który świetnie
zwalcza szerokie spektrum chorób oraz
zapobiega ich występowaniu. Możliwe jest
to dlatego, że AZOKSAR® 250 SC możemy
stosować w szerokim oknie aplikacyjnym,
tj. od początku fazy strzelania w źdźbło do
końca fazy kłoszenia. Stwarza to możliwość
tworzenia zróżnicowanych programów
ochrony oraz komfort tworzenia rozwiązań
komponowanych w celu zwalczania
i zapobiegania występowania wielu
groźnych chorób zbóż.

liczba
zabiegów
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PROKARB
450 EC

ZAKRES STOSOWANIA I SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB:

®

uprawa

dawka
[l/ha]

faza stosowania [BBCH]

pszenica ozima

termin stosowania

30-59
od początku wydłużania źdźbła
do końca fazy kłoszenia

1,0

pszenica jara

PROKARB® 450 EC to fungicyd, który można
stosować pojedynczo lub w mieszaninach,
np. z produktem TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW.
Przeznaczony dla rolników, którzy chcą uzyskać
wysoki plon poprzez zwalczenie patogenów
powodujących choroby podstawy źdźbła
i inne choroby w zbożach, główne choroby
rzepaku oraz antraknozę łubinu. Zawiera
prochloraz. Dostępny jest w formie koncentratu
do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu
wgłębnym, do stosowania przede wszystkim
zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

30-59

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji
aktywnych:

Prochloraz 450 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

Stosuj solo
w dawce 1,0 l/ha lub
w mieszaninie rejestracyjnej:
PROKARB® 450 EC – 0,6 l/ha
+ TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
– 0,6 l/ha.

3 - inhibitor biosyntezy steroli, substancja czynna z grupy imidiazoli

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Wgłębne

ZWALCZAJ ŁAMLIWOŚĆ PODSTAWY ŹDŹBŁA
w zbożach i rzepaku, natomiast PROKARB® 450 EC
może być z powodzeniem stosowany również
w uprawie łubinu żółtego, białego i wąskolistnego.
Rośliny strączkowe są ważnym elementem zmianowania przerywającym monokulturę zbożową,
co ważne są również bardzo dobrym przedplonem dla roślin zbożowych – liczne doniesienia
literatury wskazują na wzrost poziomu plonowania
zbóż uprawianych po łubinach.

Jedna z najważniejszych chorób podstawy
źdźbła. Jej ekonomiczny próg szkodliwości wynosi
20-30% źdźbeł z objawami porażenia – obserwacje należy wykonać od początku fazy strzelania
w źdźbło do fazy 1. kolanka.
MA SZEROKIE SPEKTRUM
ZWALCZANYCH CHORÓB
O DUŻYM WPŁYWIE NA
POTENCJAŁ PLONOTWÓRCZY

REJESTRACYJNIE
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ
ŁĄCZNEGO STOSOWANIA
Z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW

Łamliwość podstawy źdźbła należy zwalczać
w zabiegu T1 – idealnym produktem do tego celu
jest PROKARB® 450 EC. W zależności od presji
choroby może ona powodować znaczący spadek
poziomu plonowania, sięgający 50-60%, stąd też
bardzo ważne jest jej zwalczanie w zabiegu T1.
PROKARB® 450 EC posiada również wspólną
rejestrację z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW, mieszanina zbiornikowa ma szerokie okno aplikacji
(BBH 30-59) co umożliwia pełne wykorzystanie jej
właściwości pod kątem ochrony fungicydowej łanu.
Dotychczas produkty zawierające substancję
aktywną prochloraz były aplikowane głównie

ŁAMLIWOŚĆ PODSTAWY ŹDŹBŁA

WWW.CIECHAGRO.PL

52

53

MICOSAR
60 SL
MICOSAR® 60 SL to fungicyd zawierający
substancję aktywną metkonazol (substancja z grupy triazoli) - 60 g/l. Charakteryzuje
się działaniem systemicznym do stosowania
zapobiegawczego, wyniszczającego i interwencyjnego w zbożach i rzepaku ozimym.
Metkonazol hamuje biosyntezę ergosterolu grzybów chorobotwórczych. Z powodu
brakującego ergosterolu grzyby nie mogą
wytworzyć ścian komórkowych, a w konsekwencji rozwój i wzrost patogenów grzybowych zostaje zahamowany. Dla rolników ceniących ochronę potencjału plonotwórczego
na najwyższym poziomie, a w szczególności
ochronę fungicydową kłosa.
Zastosowanie MICOSAR® 60 SL w technologii ochrony zbóż i rzepaku daje możliwość

ZAKRES STOSOWANIA I SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB:

®

spektrum
zwalczanych
chorób

uprawa

Rekomendowana
dawka 1,2 – 1,5 l/ha.
Idealny partner
do mieszanin.

dawka
[l/ha]

faza stosowania
[BBCH]

pszenica ozima

septorioza
paskowana liści,
fuzarioza kłosów

1,2-1,5

30-59

pszenica jara

fuzarioza kłosów

1,2-1,5

30-59

Stadium konidialne

Septoria tritici

Stadium doskonałe

Mycosphaerella graminicola

Żywiciele

uzyskania wysokich plonów o bardzo wysokich
parametrach jakościowych. Cechuje się bardzo
silnym działaniem: grzybobójczym – zwalcza
kluczowe, o dużym znaczeniu ekonomicznym
choroby: septorioza paskowana liści oraz fuzarioza kłosów.
Produkt ten cechuje elastyczność stosowania
ze względu na różnorodność dawek:
1,2-1,5 l/ha oraz zakres stosowania od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia (BBCH 30-59).

WIELOKIERUNKOWY —
DZIAŁA SYSTEMICZNIE;
DO STOSOWANIA
ZAPOBIEGAWCZEGO,
INTERWENCYJNEGO
I WYNISZCZAJĄCEGO

fusarium spp.

pszenica, pszenżyto, żyto, owies, jęczmień

po wschodach aż do dojrzałości

podczas całego okresu wegetacji

Objawy

owalne szarozielone plamy,
które szybko żółkną, a na powierzchni
plam pojawiają się
owocniki grzyba (piknidia), są one
ułożone wzdłuż nerwów liści

pojawiają się w fazie dojrzałości
mlecznej ziarna i jest to żółte, częściowe
lub całkowite przebarwienie kłosków,
początkowo pojedynczych, następnie
większej ilości. Przy wysokiej wilgotności
plewy porażonych kłosów pokrywają się
białym lub różowym nalotem grzybni,
na którym można zaobserwować
pomarańczowe lub łososiowe sporodochia

Wzmożone
występowanie

wilgotna, łagodna pogoda na wiosnę,
utrzymujące się okresy mokrej pogody

jednostronny płodozmian zbożowy,
zainfekowany materiał siewny, resztki
pożniwne, zbyt duża gęstość siewu

Septoriozę paskowaną liści
pszenicy trzeba zwalczać jak
najszybciej, by nie dopuścić do
rozprzestrzeniania się i dalszej presji.
Zabieg wiosennej ochronny T1 przeciwko
septoriozie paskowanej przeprowadza
się w fazie końca krzewienia do
pierwszego lub czasem drugiego
kolanka (BBCH 29-32).

Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie
fungicydów zawierających w swym
składzie substancje czynne (s.cz.),
które mogą działać zapobiegawczo,
interwencyjnie i wyniszczająco. Należą
one do różnych grup chemicznych:
triazoli, strobiluryn, imidazoli, ftalanów
i benzimidazoli.

Okres wykrywania

Zwalczanie

** dotyczy pszenicy jarej i ozimej

EFEKTYWNY — REGULUJE
POKRÓJ RZEPAKU I UTRZYMUJE
JEGO ZDROWOTNOŚĆ

NIEZAWODNY — ZWALCZA
NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY
PSZENICY I RZEPAKU OZIMEGO

fuzarioza kłosów**

pszenica, pszenżyto, żyto

* dotyczy tylko pszenicy ozimej

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL roztwór wodny

Zawartość substancji
aktywnych:

Metkonazol (substancja z grupy triazoli) - 60 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

3 inhibitor biosyntezy steroli, substancja czynna z grupy triazoli

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego
przed chorobami powodowanymi przez grzyby
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od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia

septorioza paskowana liści*
Specjalista
w ochronie kłosa.

termin stosowania
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TARCZA ŁAN
EXTRA 250 EW

ZAKRES STOSOWANIA I SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB:

®

uprawa

pszenica ozima

dawka
[l/ha]

spektrum
zwalczanych chorób

0,75 - 1,25

brunatna plamistość liści,
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
rdza brunatna pszenicy

liczba
zabiegów

termin stosowania

1

od początku fazy
strzelania w źdźbło
do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30-59)

BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI

TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW zawiera tebukonazol
z grupy triazoli. Fungicyd ma formę płynu
do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego, z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby w uprawie pszenicy
ozimej. TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW może być
stosowana samodzielnie w rekomendowanych
dawkach lub w mieszaninach zbiornikowych
z innymi produktami, zgodnie z zaleceniami
na etykietach. Charakteryzuje się szerokim
terminem stosowania od fazy początku strzelania
w źdźbło do fazy końca kłoszenia (BBCH 30 – 59).

SKUTECZNOŚĆ [%]
95
90

brunatna
plamistość liści

85
80
75

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW
(0,75 l/ha)

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW
(1,0 l/ha)

TARCZA® ŁAN
PREPARAT
EXTRA 250 EW PORÓWNAWCZY
(1,25 l/ha)

RDZA BRUNATNA

rdza brunatna

(1,25 l/ha)

SKUTECZNOŚĆ [%]

ZABIEG BBCH 39-41
95
90

MĄCZNIAK PRAWDZIWY

85
80

SKUTECZNOŚĆ [%]
95

75

mączniak
prawdziwy

90

WYSOCE SKUTECZNY W NISKIEJ
DAWCE W WYNIKU ZASTOSOWANIA
ODPOWIEDNICH KOFORMULANTÓW

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW

85

(0,75 l/ha)

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW
(1,0 l/ha)

TARCZA® ŁAN
PREPARAT
EXTRA 250 EW PORÓWNAWCZY

75

SZEROKIE OKNO APLIKACJI –
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA
WSZYSTKICH WŁAŚCIWOŚCI
SUBSTANCJI AKTYWNEJ

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW
(0,75 l/ha)

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW
(1,0 l/ha)

TARCZA® ŁAN
PREPARAT
EXTRA 250 EW PORÓWNAWCZY
(1,25 l/ha)

(1,25 l/ha)

ZABIEG BBCH 39-41

INFORMACJE PODSTAWOWE
IDEALNY PARTNER DO MIESZANIN
OPRYSKOWYCH – ROZSZERZA
SPEKTRUM ZWALCZANYCH
CHORÓB I WPROWADZA KOLEJNY
MECHANIZM DZIAŁANIA

Forma użytkowa:

EW - płyn do sporządzania emulsji wodnej (emulsja, olej w wodzie)

Zawartość substancji
aktywnych:

Tebukonazol 250 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

3 - substancja czynna z grupy triazoli, inhibitor biosyntezy steroli
- inhibitory demetylacji, SBI- DMI

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny
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(1,25 l/ha)

ZABIEG BBCH 39-41

80
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(1,25 l/ha)

WINDSAR
250 EC

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa

dawka
[l/ha]

liczba
zabiegów

termin stosowania

0,4

1

od fazy pełni krzewienia
do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39)

0,3

2

od fazy początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31)
oraz w fazie liścia flagowego (BBCH 39)

pszenica ozima

WINDSAR 250 EC jest regulatorem wzrostu
zawierającym 250 g trineksapaku etylu
(związek z grupy cykloheksanodionów),
został skomponowany do regulacji pokroju
łanu w uprawach. Posiada rejestrację
w najważniejszych uprawach zbóż,
dzięki czemu zapewnia wszechstronność
użytkowania. WINDSAR 250 EC jest
regulatorem o dużej elastyczności stosowania
ze względu na szeroki zakres faz BBCH oraz
dawkowania w zależności od uprawy. Możliwy
również jest sposób aplikacji w systemie
jedno- i dwuzabiegowym.

Parametry, na które wpływa WINDSAR 250 EC
aby zapobiec wyleganiu to:
wielkość i masa systemu korzeniowego,
uskutecznia pobieranie wody i substancji
odżywczych przez roślinę,
krótsze i pogrubione źdźbło, co powoduje
przesunięcie środka ciężkości rośliny,
większa elastyczność źdźbła,
ułatwiająca utrzymanie pionowej
pozycji w niesprzyjających warunkach
pogodowych.
Wszystkie aspekty oddziaływania
WINDSAR 250 EC prowadzą do ułatwionego
zbioru plonu o zdecydowanie większej
wydajności i lepszej jakości.

UNIWERSALNY – POSIADA
REJESTRACJE W PODSTAWOWYCH
GATUNKACH ZBÓŻ

jęczmień ozimy

0,6

od fazy 1. kolanka
do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34)

żyto ozime

0,3

od fazy 1. kolanka
do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39)

pszenżyto ozime

0,6

1
od fazy 1. kolanka
do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).

jęczmień jary
0,4
od fazy 1. kolanka
do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).

owies siewny

Informacja o łącznym stosowaniu z innymi regulatorami wzrostu zawarta jest w etykiecie stosowania.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

EC – płynny koncentrat do sporządzania emulsji

Zawartość substancji
aktywnych:

Trineksapak etylu 250 g/l

Sposób pobierania:

Przez liście i źdżbła zbóż

Sposób działania:

Systemiczny

ELASTYCZNY W STOSOWANIU
– MA DŁUGI OKRES APLIKACJI

EKONOMICZNY – UŁATWIA ZBIÓR
I OGRANICZA STRATY PLONU;
ZAPOBIEGA WYLEGANIU

kontrola
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WINDSAR 250 EC
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lewa strona kontrola
prawa strona WINDSAR 250 EC

STRONGSAR
480 SL
STRONGSAR® 480 SL jest środkiem z grupy
regulatorów wzrostu zawierającym etefon
- (kwas 2-chloroetylofosfonowy), związek
z grupy fosfonowych w formie koncentratu
rozpuszczalnego w wodzie.
Środek powoduje skrócenie i usztywnienie
źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu
łanu. Intensywność działania środka zależy
od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej
rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska
oraz warunków atmosferycznych. Posiada
bardzo szerokie zastosowanie: pszenica
jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, żyto
ozime i pszenżyto ozime.

®

ZAKRES STOSOWANIA:
uprawa

dawka
[l/ha]

liczba
zabiegów

termin stosowania

pszenica ozima

0,75

od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się
liścia flagowego (BBCH 31–37)

pszenica jara

0,75

od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się
liścia flagowego (BBCH 31–37)

1,0

od fazy 2. kolanka do fazy
liścia flagowego (BBCH 32–39)

żyto ozime

1
1,5

od fazy 2. kolanka do fazy
liścia flagowego (BBCH 32–39)

jęczmień jary

0,75

od fazy 2. kolanka do fazy pojawienia się
pierwszych ości (BBCH 32–49)

owies siewny

1,0

od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się
liścia flagowego (BBCH 32–37)

jęczmień ozimy

Substancja aktywna etefon hamuje produkcję
i transport auksyn, co w rezultacie przyspiesza
rozwój pędów bocznych oraz dodatkowo
pobudza rozwój korzeni przybyszowych.
Wyróżnikiem etefonu jest jego szybkie, silne,
a przede wszystkim skuteczne zatrzymanie
wzrostu źdźbeł w okresie, kiedy jest on
bardzo intensywny. W roślinie funkcjonuje
silnie i dokładnie na te miejsca, gdzie został
zastosowany przez krótki czas, nie obciążając
metabolizmu rośliny. Pożądanym i widocznym
efektem są:
- usztywnienie tkanek budujących źdźbło,
- powiększenie grubości ścian komórkowych,
- zatrzymanie wydłużania się międzywęźli,
- krótsze, masywne źdźbła, które skuteczniej,
transportują wodę i składniki pokarmowe.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Zawartość substancji
aktywnych:

Etefon (związek z grupy fosfonowych) - 480 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA
W SZEROKIM ZAKRESIE UPRAW

Grupa regulatorów wzrostu, hamuje produkcję i transport auksyn

Sposób pobierania:

Przez liście i źdźbła

Sposób działania:

Systemiczny

DUŻA ELASTYCZNOŚĆ DAWKI
W ZALEŻNOŚCI OD STANU UPRAWY

UŁATWIA ZBIÓR I OGRANICZA
STRATY PLONU ZWIĄZANE
Z WYLEGANIEM
kontrola

STRONGSAR® 480 SL
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lewa strona kontrola
prawa strona STRONGSAR® 480 SL

BELTONE
25 FS

ZAKRES STOSOWANIA I SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB:
uprawa

BELTONE 25 FS zawiera bardzo
dobrze znaną i sprawdzoną
substancję aktywną tritikonazol,
która charakteryzuję się działaniem
systemicznym. Tritikonazol działa
zapobiegawczo, leczniczo
i wyniszczająco, dlatego gwarantuje
bardzo dobrą ochronę przed
patogenami od momentu
kiełkowania do wczesnych faz
rozwojowych zbóż.

spektrum
zwalczanych chorób

dawka zaprawy
[l/100 kg ziarna]

pszenica ozima

śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca,
zgorzel siewek, pleśń śniegowa

jęczmień ozimy

głownia pyląca, pasiastość liści,
zgorzel siewek; środek ogranicza występowanie:
pleśni śniegowej, plamistości siatkowej,
rynchosporiozy zbóż

pszenżyto ozime

dawka wody
[l/100 kg ziarna]

zgorzel siewek, pleśń śniegowa
0,15-0,2

żyto ozime

środek ogranicza występowanie
zgorzeli siewek

pszenica jara

śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

jęczmień ozimy

głownia pyląca, zgorzel siewek,
plamistość siatkowa, pasiastość liści

jęczmień ozimy

głownia pyląca; środek ogranicza
występowanie zgorzeli siewek

0,4

Rekomendacja
zaprawiania 0,15 –
0,20 l/100 kg ziarna
+ 0,4 l wody.

pleśń śniegowa

MA SZEROKI ZAKRES REJESTRACJI
– NAJWAŻNIEJSZE GATUNKI
UPRAWNE ZBÓŻ OZIMYCH I JARYCH

WYSOCE SKUTECZNY
WOBEC NAJWAŻNIEJSZYCH
SPRAWCÓW CHORÓB WCZESNEJ
FAZY ROZWOJOWEJ ZBÓŻ

śnieć cuchnąca

zgorzel siewek

głownia pyląca
jęczmienia

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

FS trwała zawiesina do zaprawiania ziarna bezpośrednio lub po rozcieńczeniu

Zawartość substancji
aktywnych:

Tritikonazol 25 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

3 - substancja czynna z grupy triazoli, inhibitor biosyntezy steroli
- inhibitory demetylacji, SBI- DMI

Sposób działania:

Systemiczny

SZYBKI I SKUTECZNY,
DZIAŁA SYSTEMICZNE W ROŚLINIE
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rynchosporoza liści
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WSPARCIE OD PODSTAW

ZAPRAWIANIE MATERIAŁU SIEWNEGO
JEST PODSTAWĄ OCHRONY ZBÓŻ PRZED PATOGENAMI
śniegowa, która może znacznie ograniczyć obsadę roślin
w okresie zimowym, oraz zgorzel siewek, wpływający
negatywnie na obsadę bezpośrednio po siewie.

Poprzez zaprawianie materiału siewnego eliminowane są
przenoszone z nim choroby, które nie mogą być zwalczane
w inny sposób, np. przy pomocy zabiegów fungicydowych
nalistnych.
Do tych chorób należy zaliczyć śnieć cuchnącą, śnieć
gładką, głownię pylącą, które w przypadku masowego
wystąpienia na plantacji znacznie ograniczą wielkość
plonu ziarna oraz wpływają negatywnie na jego jakość.
W skrajnych przypadkach ziarno takie nie powinno być
wykorzystywane do celów konsumpcyjnych i paszowych.
Równie niebezpieczna dla plantacji zbóż jest pleśń

BELTONE 25 FS oprócz wysokiej skuteczności w stosunku
do chorób „typowych” wykazuje również wysoką skuteczność w stosunku do chorób liści. W uprawie jęczmienia
jarego w początkowym okresie wzrostu zwalcza również
pasiastość liści i plamistość siatkową, a w przypadku
jęczmienia ozimego ogranicza występowanie plamistości
siatkowej i rynchosporiozy zbóż.

Stosowanie w szerokim zakresie zbóż
ozimych i jarych daje możliwość
optymalnego wykorzystania produktu
do zaprawiania materiału siewnego
wszystkich głównych gatunków zbóż.

Sprawdzona i dobrze znana forma
użytkowa BELTONE 25 FS daje
możliwość uzyskania powtarzalnej
wysokiej jakości procesu
zaprawiania, co bezpośrednio
przekłada się na skuteczność.

Wysoka skuteczność w stosunku do
szerokiego spektrum chorób możliwa
jest dzięki zastosowaniu substancji
aktywnej o działaniu systemicznym,
która bardzo dobrze przemieszcza się
w szybko rosnącej roślinie.

Zaprawienie materiału siewnego BELTONE 25 FS
istotnie ograniczy występowanie chorób na plantacji zbóż.

Jak ustalić normę wysiewu?
A
B
C

Planowana obsada ziaren na 1 m2 [szt]
Masa tysiąca ziaren [g]
Zdolność kiełkowania [%]

Norma wysiewu [kg/ha] =

Efekt zdrowotności zboża po
wschodach po zastosowaniu
zaprawy BELTONE 25 FS

AxB
C

Skuteczna alternatywa dla substancji aktywnej tiuram.
Wysoka skuteczność zaprawiania materiału siewnego pszenicy jarej.
100%
80%
60%
40%
20%

Fuzarioza kłosów

Śnieć cuchnąca

tritikonazol 25 FS (150 ml/100 kg)

Śnieć cuchnąca pszenicy

Głownia pyląca pszenicy

karboksyna i tiuram (300 ml/100 kg)
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RANCONA
15 ME
RANCONA 15 ME
to jednoskładnikowa zaprawa
nasienna o działaniu
powierzchniowym i układowym.
Połączenie dwóch sposobów
działania umożliwia zwalczanie
patogenów znajdujących się
na powierzchni ziarniaka oraz
w jego wnętrzu. Odpowiednią
jakość wykonania procesu
zaprawiania zapewnia forma
użytkowa ME – mikroemulsja.

ZAKRES STOSOWANIA I SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB:

Rekomendacja
zaprawiania w
pszenicy 0,1 l/100 kg
ziarna + 0,5 l wody.

uprawa

dawka zaprawy
[l/100 kg ziarna]

spektrum
zwalczanych chorób

dawka wody
[l/100 kg ziarna]

pszenica ozima

0,1

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy,
śnieć gładka pszenicy

0,5

pszenica jara

0,1

śnieć cuchnąca pszenicy

0,5

jęczmień jary

0,133

głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści
jęczmienia, zgorzel siewek

0,467

jęczmień ozimy

0,133

głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści
jęczmienia, zgorzel siewek

0,467

Rekomendacja
zaprawiania w jęczmieniu
0,133 l/100 kg ziarna +
0,467 l wody.

rynchosporoza liści

NIESPOTYKANA FORMA UŻYTKOWA
ME (MIKROEMULSJA) FAZA CIEKŁA
ROZPUSZCZONA W FAZIE CIEKŁEJ

RÓWNOMIERNE I DOKŁADNE
POKRYCIE ZIAREN NA
NIESPOTYKANYM WCZEŚNIEJ
POZIOMIE W WYNIKU
ZASTOSOWANIA NOWOCZESNEJ
FORMY UŻYTKOWEJ

zgorzel siewek

głownia pyląca
jęczmienia

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

ME mikroemulsja

Zawartość substancji
aktywnych:

Ipkonazol 15 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

Sposób działania:

3 - inhibitor biosyntezy steroli, substancja czynna z grupy triazoli
Układowe i powierzchniowe

FORMA UŻYTKOWA ME
NIE ROZWARSTWIA SIĘ
I NIE WYTRĄCA OSADÓW
W TRAKCIE PRZECHOWYWANIA
- BRAK NIEBEZPIECZEŃSTWA
NIEWYSTARCZAJĄCEGO
NIERÓWNOMIERNEGO
ROZMIESZCZENIA SUBSTANCJI
AKTYWNEJ W OPAKOWANIU

WWW.CIECHAGRO.PL
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pleśń śniegowa
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śnieć cuchnący

SARPLON
ZBOŻA

ZAKRES STOSOWANIA I SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB:

®

uprawa

termin aplikacji

faza stosowania [BBCH]

jesień

13 - 22

zboża ozime

dawka zaprawy
[l/100 kg]

22 - 29
2,0
wiosna

30 - 49
69 -75

SARPLON ZBOŻA to wieloskładnikowy, zbilansowany
nawóz przeznaczony do dolistnego nawożenia zbóż
ozimych i jarych. Dostarcza makro- i mikroelementy
bezpośrednio do części nadziemnej, gdzie są
najbardziej potrzebne w trakcie intensywnego
wzrostu i rozwoju zbóż. Odpowiednia relacja azotu
do potasu istotnie zwiększa poziom wykorzystania
azotu, a dodatek mikroskładników, takich jak mangan,
miedź i cynk wpływa na prawidłowy przebieg wielu
procesów fizjologicznych w roślinie. Schelatyzowane
mikroelementy są łatwo dostępne i szybko pobierane
przez rośliny. SARPLON® ZBOŻA, stosowany jako
uzupełnienie nawożenia doglebowego, wpływa
korzystnie na wielkość plonu oraz jakość ziarna.
®

13 - 33

zboża jare

-

39 - 45
69 - 75

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
% m/m

g/l

informacje
dodatkowe

Azot (N) całkowity

18,6

245,5

-

Azot azotanowy (N-NO3)

4,8

63,4

-

Azot amonowy (N-NH4)

4,7

62,0

-

Azot amidowy (N-NH2)

9,1

120,1

-

Tlenek potasu (K2O)

2,6

34,3

rozpuszczalny w wodzie

Tlenek magnezu (MgO)

0,75

9,9

rozpuszczalny w wodzie

Bor (B)

0,10

1,32

rozpuszczalny w wodzie

Miedź (Cu)

0,50

6,6

rozpuszczalna w wodzie /
schelatowana przez EDTA

Żelazo (Fe)

0,10

1,32

rozpuszczalne w wodzie /
schelatowane przez DTPA

Mangan (Mn)

1,5

19,8

rozpuszczalny w wodzie /
schelatowany przez EDTA

Molibden (Mo)

0,02

0,26

rozpuszczalny w wodzie

Cynk (Zn)

0,3

4,0

rozpuszczalny w wodzie /
schelatowany przez EDTA

składnik

JEST CENNYM UZUPEŁNIENIEM
NAWOŻENIA DOGLEBOWEGO

ZWIĘKSZA POBIERANIE
SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
PRZEZ KORZENIE

STOSOWANY W FAZACH
INTENSYWNEGO WZROSTU
I ROZWOJU WPŁYWA NA WIELKOŚĆ
PLONU I JAKOŚĆ ZIARNIAKÓW

ZAPEWNIA SZYBKIE I EFEKTYWNE
PRZYSWAJANIE MIKROELEMENTÓW
DZIĘKI SCHELATYZOWANEJ FORMIE

WWW.CIECHAGRO.PL
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2,0

69

SARMIN
maKSI

NOTATKI

®

SARMIN® maKSi został skomponowany z myślą
o użytkownikach świadomych pozytywnego
wpływu krzemu na ochronę potencjału
plonotwórczego roślin uprawnych. Zawiera
nie tylko krzem, lecz także potas w formie
rozpuszczalnej w wodzie. Synergiczne
działanie wysokiego stężenia obu pierwiastków
wzmacnia tolerancję rośliny uprawnej
na czynniki abiotyczne i biotyczne. Produkt
działa dwutorowo: z jednej strony krzem
wpływa korzystnie na części strukturalne roślin
w sposób, z drugiej strony potas wpływa
korzystnie na procesy fizjologiczne w tym
na kluczową dla prawidłowego rozwoju
gospodarkę wodną w roślinie.

Stosuj w dawce
0,5 l/ha między
13. a 23. oraz powyżej
26. fazy BBCH.

JAK PRAWIDŁOWO
PRZELICZYĆ ZAWARTOŚĆ
Si NA SiO2 LUB SiO2 NA Si?
Si = 0,47xSiO2 [%]
SiO2 = 2,14xSi [%]

POLEPSZA EFEKTYWNOŚĆ
GOSPODARKI WODNEJ

ZWIĘKSZA TOLERANCJĘ ROŚLIN
NA BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE
CZYNNIKI STRESOWE

KRZEM I POTAS W 100%
ROZPUSZCZALNE W WODZIE
– ŁATWO DOSTĘPNE DLA ROŚLIN

WWW.CIECHAGRO.PL
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CIECH SARZYNA S.A.
ul. Chemików 1
37- 310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 (17) 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl

