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HERBICYDY

HERBICYDY
Produkt

CHWASTOX
TURBO® 340 SL

Substancje
aktywne

MCPA 300 g/l,
dikamba 40 g/l

Roślina uprawna

Zwalczane chwasty*

jęczmień jary,
owies, pszenica jara,
pszenżyto jare

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

pszenica ozima,
pszenżyto
ozime, żyto,
jęczmień ozimy

pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto,
jęczmień ozimy

CHWASTOX®
NOWY TRIO 390 SL

CHWASTOX
EXTRA® 300 SL

CHWASTOX®
COMPLEX 260 EW

MCPA 200 g/l,
mekoprop-P 150
g/l,
dikamba 40 g/l

MCPA 300 g/l

jęczmień jary,
pszenica jara, owies,
pszenżyto jare

Dawka [kg,
l/ha]

Termin aplikacji
[faza BBCH]

od początku fazy
krzewienia do jej
końca (BBCH 21–29)

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

2,0

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

1,5

4,5

pszenica ozima,
rzepak ozimy

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

4,0

po zbiorze rośliny
uprawnej, przed
rozpoczęciem upraw
pożniwnych

3,0–8,0

od wiosny do
jesieni na zielone
chwasty w czasie
ich intensywnego
wzrostu

3,0–8,0

od wiosny do
jesieni na zielone
chwasty w czasie
ich intensywnego
wzrostu

2,0–3,0

w celu zwalczania
chwastów zielonych,
krzewiastych
i drzewiastych;
środek stosować do
wysokości metra
sadzonki

2,0–3,0

w celu zwalczania
chwastów zielonych
oraz niezdrewniałych
odrośli drzew
i krzewów; środek
stosować do
wysokości metra
drzewka,
w przypadku sosny
zwyczajnej środek
stosować po
zakończeniu rocznego
przyrostu sadzonek
i zdrewnieniu pędu
szczytowego

MCPA 161 g/l,
dikamba 17,8 g/l

od początku
fazy krzewienia zbóż
do jej końca
(BBCH 21–29)

jabłoń

2,0

od wiosny
do wczesnej jesieni,
na chwasty
od fazy kilku liści
do fazy kwitnienia
(BBCH 14–40)

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

dymnica pospolita, gorczyca polna,
komosa biała, kurzyślad polny,
ostróżeczka polna, poziewnik szorstki,
stulicha psia, tasznik pospolity,
tobołki polne, wilczomlecz obrotny

3,0

od początku fazy
krzewienia do jej
końca (BBCH 21–29)

pszenica ozima

gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, maruna bezwonna, mak
polny, ostrożeń polny, przetacznik
polny, przytulia czepna, rdest
powojowy, rumian polny, rumianek
pospolity, tasznik pospolity

2,0-3,0

babka lancetowata, gwiazdnica
pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry,
jastrzębiec kosmaczek, koniczyna
biała, koniczyna drobnogłówkowa,
koniczyna łąkowa, ostrożeń polny,
pępawa zielona, prosienicznik
szorstki, przymiotno kanadyjskie,
przytulia czepna, rogownica
pospolita, skrzyp polny, szczaw
kędzierzawy, szczaw polny, szczaw
tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik
pospolity, wyka wąskolistna

2,5

babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, gwiazdnica
pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry,
jasnota purpurowa, jastrzębiec
kosmaczek, koniczyna biała, koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna
łąkowa, mniszek lekarski, ostrożeń
polny, pępawa zielona, pokrzywa
zwyczajna, prosienicznik szorstki,
przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica
pospolita, skrzyp polny, szczaw
kędzierzawy, szczaw polny, szczaw
tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik
pospolity, wyka wąskolistna

CHWASTOX D® 179 SL

2,5

babka lancetowata, babka
zwyczajna, bodziszek drobny,
jaskier rozłogowy, koniczyna
biała, krwawnik pospolity, mniszek
pospolity, pępawa zielona,
przetacznik polny, rogownica
pospolita , szczaw zwyczajny

trawniki,
boiska sportowe,
pola golfowe

jęczmień jary,
pszenica jara, owies

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

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

agrest, aronia,
porzeczka czarna,
porzeczka czerwona,
porzeczka biała,
grusza, brzoskwinia,
czereśnia, morela,
śliwa, wiśnia
AGROSAR® 360 SL

glifosat 360 g/l

szkółki leśne – sadzonki
drzew iglastych
i liściastych

od wiosny
do wczesnej jesieni

3,5

babka lancetowata,
babka zwyczajna,
bylica pospolita,
chaber bławatek,
chwastnica jednostronna,
gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita,
iglica pospolita, j
asnota 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, mak polny, rdest
powojowaty, starzec zwyczajny,
fiołek polny, bodziszek drobny,
wierzbownica gruczołowata

odnowienia,
zalesienia – sosna
zwyczajna, leśne
gatunki drzew
liściastych

od początku fazy
krzewienia do jej
końca (BBCH 21–29)

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

WWW.CIECHAGRO.PL
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5,0

2,0

trawniki,
boiska sportowe,
pola golfowe

MCPA 200 g/l,
chlopyralid 20 g/l,
fluroksypyr 40 g/l

pszenica ozima,
pszenżyto ozime,
jęczmień ozimy, żyto

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

AGROSAR® 360 SL

HERBICYDY
Substancje
aktywne

glifosat 360 g/l

Roślina uprawna

Zwalczane chwasty*

ogrody, działki,
tereny wokół domu,
wzdłuż fundamentów
budynku, płotów
i innych ogrodzeń,
wokół drzew
i kęp kwiatów,
pod żywopłotami
i krzewami, między
płytami i kostką
chodnikową, na terenie
obejścia i dróg
dojazdowych

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

torowiska kolejowe

NOWOŚĆ

HALVETIC®

glifosat w formie
soli izopropyloaminowej – 180 g/l

kukurydza

chaber bławatek, chwastnica
jednostronna, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, komosa
biała, maruna bezwonna, perz
właściwy, psianka czarna, rdest
ptasi, samosiewy zbóż, tasznik
pospolity, tobołki polne, żółtlica
drobnokwiatowa, wyczyniec polny

po zbiorze roślin
uprawnych – ścierniska

bylica pospolita, chwastnica
jednostronna, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, komosa biała,
kostrzewa czerwona, krwawnik
pospolity, maruna bezwonna, miotła
zbożowa, mniszek pospolity, perz
właściwy, pokrzywa zwyczajna,
psianka czarna, samosiewy zbóż,
starzec zwyczajny, tasznik pospolity,
trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna,
żółtlica drobnokwiatowa, babka
lancetowata, życica trwała

sady jabłoniowe
i gruszowe

tereny nieużytkowane
rolniczo

rzepak ozimy

ziemniak
AKAPIT® 125 EC

fluazifop-p-butylu
125 g/l

fasola szparagowa

babka lancetowata, bylica
pospolita, chwastnica jednostronna,
gwiazdnica pospolita, komosa biała,
kostrzewa czerwona, krwawnik
pospolity, miotła zbożowa, mniszek
pospolity, perz właściwy, pokrzywa
zwyczajna, starzec zwyczajny,
tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy,
wiechlina roczna, życica trwała
chwastnica jednostronna, miotła
zbożowa, owies głuchy, palusznik
krwawy, samosiewy zbóż, wiechlina
zwyczajna, włośnica sina, włośnica
zielona, wyczyniec polny, perz właściwy, życica trwała.

chwastnica jednostronna, miotła
zbożowa, owies głuchy, palusznik
krwawy, samosiewy zbóż, wiechlina
zwyczajna, włośnica sina, włośnica
zielona, wyczyniec polny.

chwastnica jednostronna, miotła
zbożowa, owies głuchy, palusznik
krwawy, samosiewy zbóż, wiechlina
zwyczajna, włośnica sina, włośnica
zielona, wyczyniec polny, perz właściwy, życica trwała.

Dawka [kg,
l/ha]

AMBASADOR® 75 WG

amidosulfuron
750 g/kg

pszenica ozima

WWW.CIECHAGRO.PL

0,3–0,4

od początku rozwoju
pędów bocznych
do początku
fazy rozwoju pąków
(BBCH 20–50)

0,3–0,4

od początku
do końca fazy
krzewienia (BBCH
21–29)

0,3

od 2 do 4 liści
(BBCH 12–14)

pszenica ozima,
pszenżyto ozime

gwiazdnica pospolita,
maruna bezwonna, miotła
zbożowa, przetacznik polny,
przytulia czepna, tasznik
pospolity, tobołki polne

1,0–1,2

na wiosnę, gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do konca
fazy 3. kolanka
(BBCH 22-33 )

jęczmień jary,
pszenica jara

chwastnica jednostronna,
gwiazdnica pospolita, komosa
biała, maruna bezwonna, miotła
zbożowa, owies głuchy, przytulia
czepna, tasznik pospolity, tobołki
polne

FENUXAR®
69 EW
1,0 l/ha +
CHWASTOX
TURBO® 340
SL
2,0 l/ha

od początku fazy
krzewienia do końca
fazy 1 kolanka
(BBCH 20-31 )

pszenica ozima,
jęczmień ozimy,
pszenżyto ozime,
żyto ozime

chaber bławatek, bodziszek drobny,
fiołek polny, miotła zbożowa,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny,
maruna bezwonna, przetacznik
perski, przytulia czepna, rumianek
pospolity, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity

0,2–0,375

stosować jesienią
bezpośrednio
po siewie zbóż
do końca fazy
krzewienia
(BBCH 00–29)

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
ozimy, żyto ozime

3,0

po siewie zbóż do
fazy 3 liści (BBCH
00–13)

ziemniak

3,0–5,0

po posadzeniu do
fazy 3 liści na pędzie
głównym (BBCH
00–13)

żyto jare, proso
zwyczajne (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

3,0

po siewie zbóż do
fazy 3 liści (BBCH
00–13)

3,0–4,0

po wschodach,
gdy pierwszy
liść właściwy
ma wysokość co
najmniej 3 cm,
najpóźniej zanim
5 liść jest wyraźnie
widoczny (BBCH
11–14)

2,0

w fazie 1–2 liści
cebuli oraz w fazie
4 liści cebuli (BBCH
11–12 + 14)

cebula z rozsady,
cebula z dymki
(uprawa lub zastosowanie małoobszarowe)

3,0–4,0

w fazie 1–4 liści
cebuli, najpóźniej
zanim ukaże się 5
liść, po upływie 7
dni po posadzeniu
rozsady lub dymki
(BBCH 11–14)

por z siewu (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

3,0–4,0

w fazie 2–4 liści
(BBCH 12–14)

rzepak ozimy

5,0–7,5

od wiosny
do jesieni, podczas
ciepłej pogody
sprzyjającej rozwojowi
chwastów

FAWORYT 300 SL
®

chaber bławatek, dymnica
pospolita, maruna bezwonna,
ostrożeń polny, psianka czarna,
rdest plamisty, rumian polny,
starzec zwyczajny

chlopyralid 300 g/l
pszenica ozima

burak cukrowy

7,5

1,5–3,0

2,5–4,0

4,0–6,0

od wiosny do jesieni,
na zielone chwasty
w fazie ich
intensywnego wzrostu

środek stosować
po siewie, ale przed
wschodami kukurydzy
(BBCH 00–09)

FENUXAR 69 EW /
SARFENOX® 69 EW

fenoksaprpop-p-etylu 69 g/l

FENUXAR® 69 EW
+ CHWASTOX TURBO®
340 SL

fenoksaprpop-p-etylu 69 g/l
+ MCPA 300 g/l,
dikamba 40 g/l

®

stosować po zbiorze
rośliny uprawnej
do późnej jesieni,
na zielone,
intensywnie rosnące
chwasty

HUKKATA® 500 SC

diflufenikan 500 g/l

stosować w okresie
od wiosny do
jesieni na zielone
chwasty w czasie ich
intensywnego wzrostu
stosować w okresie
intensywnego wzrostu
roślin zielonych przez
cały okres wegetacji

3,0

2,0

3,0

jesienią od 2 do 8
liści
(BBCH 12–18)

od fazy 2. liścia
do początku fazy
zawiązywania bulw
i po zakończeniu
uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi
(BBCH 12–40)

0,02–0,04

NOWOŚĆ

KRUM® 800

prosulfokarb
800g/l

cebula z siewu (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

miotła zbożowa, komosa biała,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy,
przetacznik perski, przytulia czepna,
fiołek polny, mak polny, rdestówka
powojowata, rumianek pospolity,
wiechlina roczna, chwastnica
jednostronna

po wykształceniu
przez roślinę pierwszej
pary liści trójlistkowych
do fazy pierwszych
pąków kwiatowych.
(BBCH 11-51)
po zbiorze truskawek
(BBCH > 90)

truskawka
przytulia czepna, maruna
bezwonna, mak polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa,
komosa biała, rdest powojowy,
poziewnik szorstki, tasznik pospolity,
gorczyca polna, rumian polny,
samosiewy rzepaku

Termin aplikacji
[faza BBCH]

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

*szerokość spektrum zwalczanych chwastów dla dawki maksymalnej z podanego zakresu dawkowania
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HERBICYDY
Produkt

HERBICYDY
Substancje
aktywne

Roślina uprawna

Zwalczane chwasty*

por z rozsady (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

czosnek (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

marchew, pietruszka
korzeniowa (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

pasternak (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)
seler korzeniowy,
seler naciowy (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

NOWOŚĆ

KRUM® 800

prosulfokarb
800g/l

chrzan (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

Dawka [kg,
l/ha]

Termin aplikacji
[faza BBCH]

3,0–5,0

w fazie 2–4 liści
po 7–14 dniach
po posadzeniu
rozsady (BBCH
12–14)

3,0–4,0

po posadzeniu
ząbków czosnku,
w fazie 1–2 liści
(BBCH 11–14)

3,0–4,0

w fazie 2–4 liści
roślin uprawnych
(BBCH 12–14)

2,0–3,0

w fazie 2–3 liści
marchwi oraz w fazie
4 liści marchwi
(BBCH 12–13 + 14)

2,5–3,0

WIZJER® 50 EC

chizalofop-p etylu
50 g/l

marchew

0,75–2,0

od fazy rozwiniętego
1. liścia właściwego
do fazy, gdy korzeń
całkowicie się
rozwinie i osiągnie
typową wielkość
i kształt (BBCH 11–49)

seler korzeniowy, rzepa
biała, rzepa czarna,
chrzan, burak ćwikłowy,
brukiew jadalna

0,75–2,0

od fazy 2. liścia
właściwego do fazy
5. liścia właściwego
(BBCH 12–15)

kapusta głowiasta
biała, kapusta głowiasta
czerwona

0,75–2,0

od fazy 4. liścia
właściwego do fazy
9. liścia właściwego
(BBCH 14–19)

0,75–2,0

od fazy rozwiniętego
3. liścia właściwego
(pierwszy liść
trójlistkowy)
do fazy widocznego
pierwszego pędu
bocznego (BBCH
13–21)

w fazie 2–4 liści
pasternaku
(BBCH 12–14)

cebula uprawiana
z siewu

LABRADOR®
EXTRA 50 EC /
do 5 dni po siewie
(BBCH 00–02)

WIZJER® 50 EC

chwastnica jednostronna,
miotła zbożowa, owies głuchy,
perz właściwy, samosiewy zbóż,
wiechlina zwyczajna, włośnica sina,
włośnica zielona, życica trwała

chizalofop-p
etylu
50 g/l

3,0–4,0
do 3 dni po siewie
(BBCH 00–02)

przed wschodami
roślin uprawnych
lub wcześnie
po wschodach,
a w przypadku
krzewów – przed
rozpoczęciem
fazy rozwoju liści
(BBCH 00–09)

rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny,
krzewy ozdobne (uprawa lub zastosowanie
małoobszarowe)

LABRADOR®
EXTRA 50 EC /

0,75–2,0

od fazy wyraźnie
widocznego 1. liścia
właściwego (> 3 cm)
do fazy, gdy
widocznych jest 9
liści (BBCH 11–19)

poziomka

po sadzeniu
i uformowaniu redlin

bobik, groch pastewny
(peluszka), łubin
wąskolistny, łubin żółty,
łubin biały, soczewica
(uprawa lub zastosowanie małoobszarowe)
słonecznik zwyczajny,
soja, len zwyczajny
uprawiany na włókno,
len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie
siewne uprawiane na
włókno, konopie siewne
uprawiane na nasiona
(uprawa lub zastosowanie małoobszarowe)

0,75–2,0

po zbiorze owoców,
od początku fazy
tworzenia pąków
w pachwinach liści
do końca fazy, gdy
stare liście zamierają
(BBCH 91-97)

truskawka

w fazie 2–4 liści
po 7–14 dniach
od posadzenia
rozsady (BBCH
12–14)

miotła zbożowa, komosa biała,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, fiołek
polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina
roczna, chwastnica jednostronna

0,75–2,0

od fazy 1. liścia
do fazy, gdy
większość kwiatów
z płatkami tworzy
wklęsłą kulę lub
91–97, po zbiorze
owoców, od
początku fazy
tworzenia pąków
w pachwinach liści
do końca fazy, gdy
stare liście zamierają
(BBCH 11–59)

rzepak ozimy

0,75–2,0

jesienią od 2 liści
do fazy zielonego
pąka (BBCH 12–50)

burak cukrowy

0,75–2,0

od fazy 2 liści
do zakrycia 50%
międzyrzędzi
(BBCH 12–35)

0,75–2,0

po zakończeniu
uprawy
międzyrzędowej,
ale przed zakryciem
międzyrzędzi
(BBCH 20–34)

chwastnica jednostronna,
miotła zbożowa, owies głuchy,
perz właściwy, samosiewy zbóż,
wiechlina zwyczajna, włośnica
sina, włośnica zielona, życica
trwała

ziemniak

rzepak jary

0,75–2,0

fasola szparagowa

SAROKSYPYR® 250 EC /
ALOKSYPYR® 250 EC

jesienią od 2 liści
do fazy zielonego
pąka (BBCH 12–50)
TOSCANA 75 WG
®

burak pastewny

0,75-2,0

od fazy 2 liści
do zakrycia 50%
międzyrzędzi
(BBCH 12–35)

fluroksypyr 250 g/l

pszenica ozima

przytulia czepna, gwiazdnica
pospolita, rdest powojowy,
wyka ptasia

0,5–0,8

od początku ruszenia
wegetacji do fazy
liścia flagowego
(BBCH 31–37)

tribenuron metylu
750 g/kg

pszenica ozima,
jęczmień ozimy

mak polny, maruna bezwonna,
komosa biała, tasznik pospolity,
gwiazdnica pospolita, gorczyca
polna, jasnota różowa,
niezapominajka polna

0,02

wiosną do końca
fazy krzewienia
(do BBCH 29)
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HERBICYDY
Produkt

JUZAN 100 SC

Substancje aktywne

mezotrion 100 g/l

FUNGICYDY
Roślina uprawna

kukurydza

Zwalczane chwasty*

Dawka
[kg, l/ha]

fiołek polny, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita,
psianka czarna

0,75

chwastnica jednostronna,
fiołek polny, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, psianka
czarna, samosiewy rzepaku
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, maruna bezwonna,
przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity,
tobołki polne

NIKOSAR® 060 OD /
KORNIC® 060 OD >

nikosulfuron 60 g/l

kukurydza

chwastnica jednostronna, fiołek
polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,
maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, psianka
czarna, samosiewy rzepaku,
szarłat szorstki, tasznik pospolity,
tobołki polne

Termin aplikacji
[faza BBCH]

Produkt

Substancje aktywne

od 2 do 8 liści
(BBCH 12–18)

od 2 do 8 liści
(BBCH 12–18)

kukurydza cukrowa

1,0–1,25

terbutyloazyna
(terbutylazyna) 500 g/l

bezpośrednio
po siewie, ale
przed wschodami
kukurydzy (BBCH
00), do fazy
8 liści rośliny
uprawnej
(BBCH 18)

bezpośrednio
po siewie do końca
fazy kiełkowania
(BBCH 00–09),

soja, słonecznik

TEZOSAR® 500 SC

kukurydza

NOWOŚĆ

AZOKSAR® SUPER
250 SC

chwastnica jednostronna,
palusznik krwawy, psianka czarna,
włośnica zielona

fiołek polny, komosa biała, maruna
bezwonna, przetacznik polny,
przytulia czepna, psianka czarna,
rdestówka powojowata (rdest
powojowaty), szarłat szorstki,
tasznik pospolity

Termin aplikacji
[faza BBCH]

pszenica ozima,
pszenica jara

mączniak prawdziwy
zbóż i traw, brunatna
plamistość liści, rdza
brunatna pszenicy,
septorioza liści,
septorioza plew,
fuzarioza kłosów, czerń
kłosów, czerń zbóż

0,8

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

jęczmień ozimy,
jęczmień jary

rynchosporioza
zbóż (średni poziom
zwalczania)

0,8

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

pszenżyto ozime

septorioza plew,
rdza brunatna

0,8

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

żyto ozime

rdza brunatna żyta,
rynchosporioza zbóż

0,8

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

rzepak ozimy

czerń krzyżowych,
szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa

0,8

w fazie kwitnienia rzepaku
(BBCH 60-69)

ziemniak

rizoktonioza ziemniaka

2,0 – 3,0

środek stosować do opryskiwania
pasowego gleby
(BBCH 00)

0,7

1,5

S-metolachlor
960 g/l

Dawka
[kg, l/ha]

0,5

po wschodach, do
fazy 4 liści rośliny
uprawnej
(BBCH ≤ 14)

RECOSAR® 960 EC

Zwalczane choroby

1,5

bezpośrednio
po siewie, ale
przed wschodami
kukurydzy (BBCH 00)
kukurydza

Roślina uprawna

1,0

po siewie, ale
przed wschodami
kukurydzy (BCH
00-05)
lub
2 do 6 liści
(BBCH 12–16)

azoksystrobina 250 g/l

ziemniak

alternarioza ziemniaka

0,5

od początku fazy rozwoju
kwiatostanów do fazy dojrzewania
owoców i nasion (jagody
pierwszego owocostanu brązowieją)
(BBCH 51-85)

cebula, czosnek,
szalotka

mączniak rzekomy
cebuli, alternarioza
cebuli, szara pleśń
(zgnilizna szyjki).

0,8

od fazy 4 liścia do końca fazy
wykształcania cebul na zbiór
(widoczne usychanie szczytu cebuli)
(BBCH 14-48)

fasola szparagowa

antraknoza fasoli, szara
pleśń, zgnilizna
twardzikowa,
askochytoza

0,8

od początku fazy kwitnienia do
fazy rozwoju strąków (20% strąków
osiąga typową długość)
(BBCH 60-72)

groch uprawiany
na zielone nasiona

askochytoza grochu
(zgorzelowa
plamistość), mączniak
rzekomy grochu

0,8

od początku rozwoju kwiatostanu
do końca fazy kwitnienia
(BBCH 51-69)

kapusta głowiasta,
kapusta pekińska (do
długotrwałego przechowywania), kalafior

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

0,8

od fazy 6. liścia do końca fazy
rozwoju części rośliny przeznaczonej
do zbioru (główki osiągają typową
wielkość i kształt)
(BBCH 16-49)

marchew

alternarioza naci
marchwi,
mączniak prawdziwy
baldaszkowatych

0,8

fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju
części rośliny przeznaczonej do
zbioru (korzeń osiąga typową
wielkość i kształt)
(BBCH 16-49)

sałata (uprawa w polu)

mączniak rzekomy
sałaty, szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa,
mączniak prawdziwy

0,8

od fazy początku rozwoju części
roślin przeznaczonych do zbioru do
końca fazy rozwoju części rośliny
przeznaczonej do zbioru (główka
osiąga typową wielkość i kształt)
(BBCH 41-49)

pomidor
(uprawa w polu)

alternarioza pomidora

0,8

od fazy początek rozwoju
pędów bocznych do końca fazy
dojrzewania owoców i nasion
(owoce osiągają pełną dojrzałość)
(BBCH 21-89)

por

rdza pora,
alternarioza pora

0,8

od fazy 6. liścia do końca fazy
wzrostu pora
(BBCH 16-48)

WWW.CIECHAGRO.PL
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FUNGICYDY
Produkt

FUNGICYDY
Substancje aktywne

Roślina uprawna

Zwalczane choroby

seler korzeniowy

septorioza selera

0,8

szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa,
mączniak prawdziwy,
alternarioza papryki

0,08-0,1%
(80-100 ml
środka
w 100
litrach wody)

NOWOŚĆ

AZOKSAR SUPER
250 SC
®

azoksystrobina 250 g/l

papryka (uprawa pod
osłonami – szklarnie)

szara pleśń, mączniak
prawdziwy, mączniak
rzekomy sałaty,
zgnilizna twardzikowa,
rizoktonioza

sałata (uprawa pod
osłonami)

AZOKSAR® SUPER
250 SC
(UPRAWY
MAŁOOBSZAROWE)

Termin aplikacji
[faza BBCH]
od fazy 6 liścia do końca fazy
rozwoju części rośliny przeznaczonej
do zbioru (korzeń osiąga typową
wielkość i kształt)
(BBCH 16-48)
od fazy 6 liścia do końca fazy
dojrzewania owoców i nasion
(owoce osiągają pełną dojrzałość)
(BBCH 16-89)

mączniak rzekomy
chmielu (zapobieganie
infekcjom wtórnym).

1,6

od zakończenia fazy rozwoju
kwiatostanów
(BBCH 55)

cebula, czosnek,
szalotka

rdza pora (na cebuli),
zgnilizna twardzikowa,
plamistości liści
powodowane przez
stemphylium vericarium
oraz cladosporium
allii-cepa

0,8

od fazy 4 liścia do końca fazy
wykształcania cebul na zbiór
(widoczne usychanie szczytu cebuli)
(BBCH 14-48)

0,8

od fazy rozwiniętego 7. liścia
właściwego do fazy rozwoju strąków
(20% strąkówosiąga typową długość)
(BBCH 17-72)

rdza fasoli

od fazy 6. liścia do końca fazy
rozwoju części rośliny przeznaczonej
do zbioru (główki osiągają typową
wielkość i kształt)
(BBCH 16-49)

kapusta głowiasta,
kapusta pekińska
(do długotrwałego
przechowywania),
kalafior

bielik krzyżowych

pomidor
(uprawa w polu)

mączniak prawdziwy
pomidora

0,8

od fazy 6. liścia do końca fazy
wzrostu pora
(BBCH 16-48)

por

fytoftoroza, plamistości
liści powodowane
przez stemphylium
vericarium oraz cladosporium alliicepa

0,8

od fazy 6. liścia do końca fazy
wzrostu pora
(BBCH 16-48)

rizoktonioza

uprawa
w gruncie:
0,8 l/ha
uprawa
pod
osłonami:
0,08-0,1%
(80-100
ml środka
w 100
litrach
wody)

azoksystrobina 250 g/l

sałata (uprawa w polu
i pod osłonami)

NOWOŚĆ

AZOKSAR® SUPER
250 SC
(UPRAWY
MAŁOOBSZAROWE)

0,08-0,1%
od fazy 4 liścia do końca fazy
(80-100 ml rozwoju części rośliny przeznaczonej
środka
do zbioru (główka osiąga typową
w 100
wielkość i kształt)
(BBCH 14-49)
litrach wody)

chmiel

fasola szparagowa

NOWOŚĆ

Dawka
[kg, l/ha]

0,8

azoksystrobina 250 g/l

bób

askochytoza
(zgorzelowa plamistość),
plamistość czekoladowa
bobu, fuzarioza bobiku,
rdza bobu

0,8

od momentu wysunięcia się z liści
pierwszych pąków kwiatowych do
końca fazy kwitnienia
(BBCH 51-69)

ciecierzyca pospolita,
groch zwyczajny siewny, soczewica jadalna,
soja uprawiane na
suche nasiona

antraknoza,
szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa,
rdza, askochytoza
(zgorzelowa plamistość)

0,8

od fazy rozwiniętego 7. liścia
właściwego do fazy rozwoju strąków
(20% strąków osiąga typową długość)
(BBCH 17-72)

plantacje nasienne
bobiku, ciecierzycy
pospolitej, grochu zwyczajnego pastewnego,
grochu zwyczajnego
siewnego, lędźwianu
siewnego, łubinu,
soczewicy jadalnej, soi,
wyki, esparcety siewnej,
komonicy, koniczyny,
lucerny, nostrzyku,
seradeli

antraknoza ,szara
pleśń, zgnilizna
twardzikowa, rdza,
askochytoza
(zgorzelowa
plamistość)

0,8

od fazy rozwiniętego 7. liścia
właściwego do fazy rozwoju strąków
(20% strąków osiąga typową
długość)
(BBCH 17-72)

plantacje nasienne
traw, trawy ozdobne

mączniak prawdziwy
zbóż i traw, plamistości
i rdze liści, zgnilizna
twardzikowa

0,8

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

regulacja wzrostu,
przeciwdziałanie
wyleganiu,
sucha zgnilizna
kapustnych (średni
poziom zwalczalnia),
czerń krzyżowych, biała
plamistość liści rzepaku
- cylindrosporioza
(średni poziom
zwalczania)

0,3

jesienią, w fazie 4-6 liści

0,35

wiosną, w fazie wzrostu pędu
głównego, do fazy widocznych
pojedynczych pąków kwiatowych
na głównym kwiatostanie (31-55)

0,3

jesienią, w fazie 4-6 liści

0,35

wiosną, w fazie wzrostu pędu
głównego, do fazy widocznych
pojedynczych pąków kwiatowych
na głównym kwiatostanie (31-55)

NOWOŚĆ

DOVVO® 375 SC /
FORDEH® 375 SC

difenokonazol 250 g/l
paklobutrazol 125 g/l

rzepak ozimy

regulacja wzrostu,
przeciwdziałanie
wyleganiu,
sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom
zwalczalnia), biała
plamistość liści rzepaku
- cylindrosporioza
(średni poziom
zwalczania)
regulacja wzrostu,
przeciwdziałanie
wyleganiu, sucha
zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych,
szara pleśń, biała
plamistość liści rzepaku
- cylindrosporioza
poziom zwalczania)

rzepak jary,
rzepik jary,
lnianka siewna jara

od fazy 4 liścia do końca fazy
rozwoju części rośliny przeznaczonej
do zbioru (główka osiąga typową
wielkość i kształt)
(BBCH 14-49)

regulacja wzrostu,
przeciwdziałanie
wyleganiu, sucha
zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych,
poziom zwalczania)

NOWOŚĆ

rośliny zielarskie
(uprawa w polu i pod
osłonami)

fasola wielkokwiatowa,
groch zielony cukrowy

szara pleśń, mączniak prawdziwy,
mączniak rzekomy,
zgnilizna twardzikowa,
rizoktonioza

antraknoza fasoli,
szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa, rdza
fasoli, askochytoza
grochu (zgorzelowa
plamistość), mączniak
rzekomy grochu

uprawa
w polu:
0,8 l/ha
uprawa
pod
osłonami:
0,08-0,1%
(80-100
ml środka
w 100
litrach
wody)

od fazy 4 liścia do końca fazy
rozwoju części rośliny przeznaczonej
do zbioru (główka osiąga typową
wielkość i kształt)
(BBCH 14-49)

0,8

od fazy rozwiniętego 7. liścia
właściwego do fazy rozwoju strąków
(20% strąków osiąga typową
długość)
(BBCH 17-72)

DOVVO® 375 SC /
FORDEH® 375 SC

(UPRAWY
MAŁOOBSZAROWE)

difenokonazol 250 g/l
paklobutrazol 125 g/l
rzepik ozimy,
lnianka siewna ozima

sucha zgnilizna
kapustnych,
czern krzyżowych,
szara pleśń

gorczyca biała,
czarna, sarepska
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regulacja wzrostu,
przeciwdziałanie
wyleganiu,
sucha zgnilizna
kapustnych,
czerń krzyżowych,
szara pleśń,
biała plamistość liści
rzepaku
- cylindrosporioza
poziom zwalczania)
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FUNGICYDY
Produkt

FUNGICYDY
Substancje aktywne

Roślina uprawna

Zwalczane choroby

mak lekarski

regulacja wzrostu,
przeciwdziałanie
wyleganiu, szara pleśń,
maczniak prawdziwy
maku, czarna
plamistość maku

NOWOŚĆ

DOVVO® 375 SL /
FORDEH® 375 SL

(UPRAWY
MAŁOOBSZAROWE)

difenokonazol 250 g/l
paklobutrazol 125 g/l

len wykorzystanie
na olej, siemię, włókno
oraz nasiona

regulacja wzrostu,
przeciwdziałanie
wyleganiu,rdza lnu,
mączniak prawdziwy
lnu, pasmo lnu, fomoza
lnu, alternarioza lnu

konopie wykorzystanie
na włókno oraz
nasiona

regulacja wzrostu,
przeciwdziałanie
wyleganiu, szara pleśń,
alternarioza konopi,
dziurkowatośc liści
konopi, septorioza
konopi

Dawka
[kg, l/ha]

Termin aplikacji
[faza BBCH]

TARCZA® ŁAN EXTRA
250 EW
+ PROKARB® 450 EC

0,35

REBAATE® 80 WG

jabłoń

wiśnia

FALANGA® 250 EC

parch jabłoni

zabiegi wykonywać od początku
fazy różowego pąka kwiatowego
do końca fazy, gdy owoce
osiągają połowę typowej wielkości
(BBCH 57–75). Środek stosować
zapobiegawczo co 10 dni
lub interwencyjnie do 120 godzin
po infekcji

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych

środek stosować zapobiegawczo
lub interwencyjnie, od początku
lub w pełni fazy kwitnienia
(BBCH 60–65)

difenokonazol 250 g/l

0,2

grusza (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

parch gruszy

czereśnia (uprawa
lub zastosowanie
małoobszarowe)

septorioza paskowana
liści, fuzarioza kłosów

pszenica jara

zabiegi wykonywać od początku
fazy białego pąka kwiatowego
do końca fazy, gdy owoce
osiągają połowę typowej wielkości
(BBCH 57–75). Środek stosować
zapobiegawczo co 10 dni
lub interwencyjnie do 120 godzin
po infekcji

1,2–1,5

fuzarioza kłosów

SIARKOL 800 SC
FIELDSAR® 60 SL

metkonazol
60 g/l

jesień
sucha zgnilizna
kapustnych, czerń
krzyżowych, szara
pleśń, cylindrosporioza

rzepak ozimy

0,7–1,0

wiosna
1,0

pszenica ozima

PROKARB® 450 EC

łamliwość podstawy
źdźbła

pszenica jara

mączniak prawdziwy
zbóż i traw, rdza
brunatna

rzepak ozimy

czerń krzyżowych

antraknoza łubinu

jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku
(BBCH 14–16)

czerń krzyżowych,
sucha zgnilizna (średni
poziom zwalczania),

jabłoń

parch jabłoni

1,9

od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie
zagrożenia chorobą (BBCH > 51)

grusza

parch gruszy

1,9

od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie
zagrożenia chorobą (BBCH > 51)

wiśnia

gorzka zgnilizna wiśni,
drobna plamistość liści
drzew pestkowych

1,9

od końca fazy kwitnienia
(BBCH > 69)

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych
objawów choroby, na krótko
przed kwitnieniem, po kwitnieniu
w zależności od nasilenia
choroby

jabłoń

mączniak prawdziwy

6,0–7,5

winorośl

mączniak prawdziwy

2,75–4,0

róża uprawiana w polu
i pod osłonami

mączniak prawdziwy
róży

3,0

burak pastewny,
burak ćwikłowy

mączniak prawdziwy

4,0–7,5

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy pojawienia się
pierwszych liści

chmiel

mączniak prawdziwy

3,0–9,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby (BBCH 12–71)

7,5

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu
w zależności od nasilenia choroby od fazy początku wzrostu
pędu, do fazy pojawienia się
pierwszych kwiatów (BBCH 31–60)

3,0–5,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby: przed kwitnieniem od
fazy pękania pąków liściowych
do fazy, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte (BBCH 10–60);
po kwitnieniu od fazy rozwoju
zalążni do fazy dojrzewania owoców (BBCH 71–86)

3,0–5,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy rozwoju pędów
do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 31–60) oraz
od początkowej fazy wzrostu
owocu do fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71–86)

siarka 800 g/l
grusza

mączniak prawdziwy

brzoskwinia, morela,
śliwa

mączniak prawdziwy

1,0

od początku kwitnienia do fazy
początku osiągania typowej
wielkości przez łuszczyny (BBCH 50–71)

0,75-1,0

od początku kwitnienia
do osiągniecia połowy wielkości
przez strąki (BBCH 50–75)

porzeczka czarna,
porzeczka czerwona,
porzeczka biała,
agrest
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50-61, od początku
rozowju pąków kwiatowych
do początku fazy rozwoju łuszczyn

rzepak ozimy

wiosną – od początku fazy wzrostu
pędu do fazy zielonego pąka
(BBCH 30–51)

od początku wydłużania
źdźbła do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30–59)

prochloraz 450 g/l

łubin

0,6 + 0,6

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

MICOSAR® 60 SL /

kaptan 800 g/kg

środek stosować zapobiegawczo
lub interwencyjnie, od początku
lub w pełni fazy kwitnienia
(BBCH 60–65). Odstęp między
zabiegami: co najmniej 10 dni

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych

pszenica ozima

tebukonazol 250 g/l
+ prochloraz 450 g/l

wiosną, w fazie wzrostu pędu
głównego, do fazy widocznych
pojedynczych pąków kwiatowych
na głównym kwiatostanie (31-55)

30-59, od początku fazy
strzelania w źdźbło
do końca fazy kłoszenia

brunatna plamistość
liści, septorioza pakowana liści

pszenica ozima

15

amerykański mączniak
agrestu

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych
objawów choroby

FUNGICYDY
Produkt

FUNGICYDY
Substancje aktywne

Roślina uprawna

Zwalczane choroby

truskawka

mączniak prawdziwy

borówka wysoka,
malina

mączniak prawdziwy

ogórek, dynia,
kawon, cukinia,
kabaczek uprawiane
w gruncie, w polu,
pod osłonami,
w szklarni

SIARKOL® 800 SC

siarka 800 g/l

pomidor, bakłażan
uprawiane w gruncie, w polu, pod
osłonami, w szklarni

mączniak rzekomy
dyniowatych

mączniak prawdziwy

Dawka
[kg, l/ha]

3,0–5,0

3,0–5,0

1,5

1,5–3,0

Termin aplikacji
[faza BBCH]

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby w okresie: przed kwitnieniem od początku tworzenia
się pędu rozłogowego do fazy,
gdy otwarte są pierwsze kwiaty
(BBCH 41–60), po kwitnieniu
w fazie rozrostu dna kwiatowego (BBCH 71) i po zbiorze
owoców w fazie tworzenia
pąków w pachwinach liści do
początku zamierania starych liści
(BBCH 91–95)

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby przed kwitnieniem
od zakończenia fazy wzrostu
pędu do fazy pojawienia się
pierwszych kwiatów (BBCH
41–60), po kwitnieniu w fazie
początku wzrostu owocu (BBCH
71) i po zbiorze od fazy
zakończenia wzrostu pędów
do fazy, gdy 50% liści jest
przebarwionych lub opadających
(BBCH 91–95)

SIARKOL® 800 SC

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy, gdy liście nie są
całkowicie rozwinięte, do pełnej
dojrzałości (BBCH 10–89)

mączniak prawdziwy

kapusta głowiasta
biała, kapusta
głowiasta czerwona,
kapusta pekińska,
kapusta brukselska,
kapusta włoska,
kapusta chińska,
kapusta ozdobna

mączniak prawdziwy

marchew, pietruszka

mączniak prawdziwy

sałata masłowa,
sałata rzymska,
sałata lodowa,
sałata Lollo, sałata
dębolistna, rukola,
endywia, roszponka,
radicchio, cykoria,
rukiew uprawiane
w gruncie, pod
osłonami, w szklarni

mączniak prawdziwy

1,5

mączniak prawdziwy

3,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy 3. liścia do
fazy, gdy korzeń osiąga typową
wielkość i kształt (BBCH 13–49)

rzodkiew czarna,
rzodkiew japońska,
rzodkiew oleista

mączniak prawdziwy

3,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy 3. liścia do
fazy, gdy korzeń osiąga typową
wielkość i kształt (BBCH 13–49)

rośliny zielarskie
uprawiane w polu,
pod osłonami,
w szklarni

mączniak prawdziwy

3,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od początku rozwoju
liści do końca okresu kwitnienia
(BBCH 11–69)

rośliny ozdobne

mączniak prawdziwy

3,0–5,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy początku
wzrostu pędu, do fazy pojawienia
się pierwszych kwiatów
(BBCH 31–60)

rzepak jary

mączniak prawdziwy

3,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby od fazy 3. liścia do końca
fazy formowania pędów bocznych (BBCH 12–29)

pszenica ozima

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

0,75–1,25

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

czerń krzyżowych

0,5–0,75

jesienią, w fazie 4–8 liści (BBCH
14–18)

sucha zgnilizna
kapustnych, czerń
krzyżowych

0,75–1,0

wiosną, w początkowej fazie
wzrostu pędu głównego
(BBCH 30–31)

czerń krzyżowych,
zgnilizna twardzikowa

1,0–1,25

od fazy żółtego pąka
do fazy opadania pierwszych
płatków kwiatowych (BBCH
59–65)

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy, gdy liście nie są
całkowicie rozwinięte, do fazy
9 kwiatostanów (BBCH 10–69)
TARCZA® ŁAN EXTRA
250 EW /

groch siewny
pastewny, groch
jadalny uprawiany
na suche nasiona,
groch jadalny uprawiany na zielone
nasiona, łubin, bobik,
bób

siarka 800 g/l

rzodkiewka uprawiana w gruncie, pod
osłonami, w szklarni

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy, gdy widoczna
jest para łuskowatych liści, do
początku fazy, gdy otwarte są
pierwsze kwiaty (BBCH 10–60)

3,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy 3. liścia do fazy,
gdy główki osiągają typową
wielkość, kształt i twardość (BBCH
13–49)

1,5

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy 2. liścia do fazy,
gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 12–49)

3,0

zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy 3. liścia do fazy,
gdy główki osiągają typową
wielkość, kształt i twardość (BBCH
13–49)

VICTOSAR® 250 EW/
HAJDUK® 250 EW

tebukonazol 250 g/l
rzepak ozimy
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ZAPRAWY NASIENNE

REGULATORY WZROSTU
Produkt

Substancje
aktywne

Roślina uprawna

Zwalczane choroby

jęczmień ozimy

Dawka
[kg, l/ha]

Termin aplikacji
[faza BBCH]

1,5

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

STRONGSAR 480 SL /
®

SARPLANT® 480 SL

pszenżyto ozime
etefon 480 g/l
pszenica ozima

regulacja wzrostu
i rozwoju roślin,
skrócenie i usztywnienie źdźbła zbóż –
zapobieganie
wyleganiu łanu

jęczmień jary

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

WINDSAR 250 EC

trineksapak etylu
250 g/l

0,75

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

0,3

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

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)

0,6

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

0,4

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

0,4

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

rzepak ozimy

1,5

od fazy wzrostu/ wydłużania pędu głownego (widocznych 9 międzywęźli) do końca
fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze
pąki kwiatowe, ale nadal zamknięte)
(BBCH 39-55)

pszenica jara

0,4

od końca fazy krzewienia do końca fazy
liścia flagowego (BBCH 29-39)

pszenica twarda ozima,
pszenica orkisz ozima,
pszenica płaskurka
ozima, pszenica
samopsza ozima

0,4

od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego
(BBCH 25-39)

0,3

w fazie początku strzelania źdźbło i 39
w fazie liścia flagowego (BBCH 29-31)

pszenica twarda jara,
pszenica orkisz jara,
pszenica płaskurka jara,
pszenica samopsza
jara
WINDSAR 250 EC
(UPRAWY
MAŁOOBSZAROWE)

trineksapak etylu
250 g/

regulacja wzrostu
i rozwoju roślin,
skrócenie
i usztywnienie
źdźbła zboż –
zapobieganie
wyleganiu łanu

Dawka wody [l/100 kg]

pszenica ozima

zgorzel siewek
(średni poziom zwalczania),
śnieć cuchnąca pszenicy,
śnieć gładka pszenicy

0,15–0,2

0,4

ZAPRAWA
SARFUN® 025 FS

tritikonazol 25 g/l

pszenica jara

zgorzel siewek,
śnieć cuchnąca pszenicy,
śnieć gładka pszenicy

0,15

0,4

jęczmień jary

zgorzel siewek,
głownia zwarta jęczmienia

0,15–0,2

0,4

od końca fazy krzewienia do końca fazy
liścia flagowego (BBCH 29-39)
egulacja wzrostu
i rozwoju roślin,
skrócenie
i usztywnienie
źdźbła zboż –
zapobieganie
wyleganiu łanu

0,3

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

rzepak jary,
rzepik ozimy

1,5

od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu
głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków
kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal
zamknięte) (BBCH 39-55)

plantacje nasienne
koniczyny czerwonej

1,5

w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego (BBCH 33-39)

plantacje nasienne
traw

0,8

od fazy pierwszego kolanka do fazy
widocznego liścia flagowego (liść flagowy
jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31-37)

źyto jare

Dawka
[l, kg/
/100 kg]

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

owies siewny

®

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

0,4

jęczmień jary

Zwalczane choroby

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

pszenica ozima

®

Roślina uprawna

1,0

pszenica jara

pszenżyto ozime

Substancje aktywne

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

żyto ozime
NOWOŚĆ

Produkt

WWW.CIECHAGRO.PL
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NAWOZY DOLISTNE

PAKIETY PRODUKTÓW

Skład
Produkt

Nazwa składnika
pokarmowego/pierwiastka

% m/m

g/l

Roślina
uprawna

Dawka
[l/ha]

Termin aplikacji
[faza BBCH]

Produkt

od fazy 3. liścia
do fazy trzech rozkrzewień
(BBCH 13–23)
CHWASTOX® DUO BOX
zboża

krzem w formie Si

12

0,5

od fazy pełni krzewienia do 2. kolanka
(BBCH 26–32)

Substancje aktywne

MCPA 300 g/l
dikamba 40 g/l
fenoksaprop-P-etylu
69 g/l

Roślina uprawna

Zwalczane choroby

Dawka
[kg, l/ha]

Termin aplikacji
[faza BBCH]

pszenica ozima,
pszenżyto ozime,
pszenica jara,
jęczmień jary

chwastnica jednostronna, gwiazdnica
pospolita, komosa
biała,
maruna bezwonna,
miotła zbożowa,
owies głuchy,
przytulia czepna,
tasznik pospolity,
tobołki polne

FENUXAR® 69 EW
0,8 -1,2 l/ha
+ CHWASTOX® TURBO
340 SL
2,0-2,5 l/ha

od początku do końca fazy
krzewienia zbóż
(BBCH 21-29)

pszenica ozima

septorioza paskowana
liści, fuzarioza kłosów,
brunatna plamistość
liści, maczniak prawdzi
zbóż i traw, rdza
brunatna pszenicy

TARCZA® ŁAN EXTRA
250 EW
0,75-1,25 l/ha
+ Micosar® 60 SL
1,2 -1,5 l/ha

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

od fazy 4. kolanka do końca
nabrzmiewania pochwy liściowej liścia
flagowego
(BBCH 34–45)

150

od 3 do 8 liści
(BBCH 13–18)

rzepak ozimy

0,5

SARMIN® maKSi

od początku do końca fazy rozwoju
pędów bocznych
(BBCH 21–29)

MICOSAR® EXTRA BOX

metkonazol 60 g/l
tebukonazol 250 g/l

od początku wydłużania pędu
do widocznego 6. międzywęźla
(BBCH 30–36)

rzepak ozimy

czerń krzyżowych,
sucha zgnilizna
kapustnych, zgnilizna
twardzikowa, szara
pleśń, cylindrosporioza

kukurydza

chwastnica
jednostronna,
fiołek polny,
gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa,
komosa biała,
maruna bezwonna,
perz właściwy,
przetacznik polny,
przytulia czepna,
psianka czarna,
rdestówka
powojowata
(rdest powojowaty),
samosiewy rzepaku,
szarłat szorstki,
tasznik pospolity,
tobołki polne

od 4 do 8 liści
(BBCH 14–18)

burak cukrowy

potas w formie K2O

12

0,5

150

od początku zakrywania międzyrzędzi
do 50% zakrycia międzyrzędzi
(BBCH 30–35)
koniec zakrywania międzyrzędzi
(BBCH 39)
od 2 do 6 liści
(BBCH 12–16)

kukurydza

0,5
powyżej 7 liści
(BBCH > 17)

TEZOSAR®
EXTRA BOX

mezotrion 100 g/l,
nikosulfuorn 60 g/l,
terbutyloazyna
(terbutylazyna) 500
g/l
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jesienią
TARCZA® ŁAN EXTRA
250 EW
0,5-0,75 l/ha T
+ MICOSAR® 60 SL
0,7 - 1,0 l/ha
wiosną
TARCZA® ŁAN EXTRA
250 EW
0,75- 1,0 l/ha
+ MICOSAR® 60 SL
1,0 l/ha

NICOSAR® 060 OD
0,5 - 0,7 l/ha
TEZOSAR® 500 SC
1,0 l/ha
JUZAN 100 SC
0,75 - 1,5 l/ha

jesienią
od 4 do 6 liści
(BBCH 14-16)
wiosną
od początku fazy wzrostu
pędu do fazy zielonego pąka
(BBCH 30-51)

od 2 do 6 liści
(BBCH 12–16)

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej
segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony
roślin (AGRO) i jest ich największym polskim producentem oraz liderem
sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Przewagą
konkurencyjną spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie
instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka
chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków
ochrony roślin. Do najbardziej znanych znaków handlowych spółki należą
marki: CHWASTOX®, HALVETIC®, AGROSAR® 360 SL, AZOKSAR® 250 SC,
AKAPIT® 125 EC, TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW oraz WINDSAR 250 EC. Firma,
poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce
Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do
ponad 50 krajów całego świata.

CIECH Sarzyna S.A.
posiada certyfikaty:

ROLNIKU!
KUPUJ PRODUKTY CIECH SARZYNA
I ZBIERAJ DOŚWIADCZENIE, PLONY
ORAZ ATRAKCYJNE NAGRODY.

Więcej informacji znajduje się na stronie ciechagro.pl.
CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna
z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem
sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym
producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów
sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony
roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych.
Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad
3 tysiące osób w całej UE.
Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej
z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera
inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.
Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje
towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne
w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest
ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji,
rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.
CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością
o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global
Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa
odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Rolniku! Dołącz do programu PARTNER Sarzyna
na www.partnersarzyna.pl

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach
www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Stań się częścią społeczności skupionej na
profesjonalnym działaniu w obrębie ochrony roślin

SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI
UDZIELA:

CIECH SARZYNA SA
ul. Chemików 1
37–310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl

Sprzedaż
sprzedaz.sarzyna@ciechgroup.com
Marketing
marketing.sarzyna@ciechgroup.com

WSPÓŁPRACA Z WIODĄCYM
PRODUCENTEM ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN W POLSCE

DOŚWIADCZENIE,
WIEDZA, PROFESJNALIZM,
DORADZTWO

NAGRODY PIENIĘŻNE
I ATRAKCYJNE
WYCIECZKI

DEDYKOWANE
PROMOCJE
I KONKURSY

Śledź nas na:

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

www.ciechagro.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do Cieszka
przyjaznego chatbota!

PRZEJDŹ DO STRONY
WWW.CIECHAGRO.PL

