ZAPRAWY NASIENNE
CIESZ SIĘ SIEWEM WOLNYM OD GRZYBÓW

SAROX T 500 FS_etykieta jednostkowa_FRONT_280x150_TYL_160x150_

SAROX® T 500 FS zaprawa nasienna zawierająca dwie substancje
aktywne o różnych mechanizmach działania - kontaktowym
i systemicznym, które gwarantują bardzo dobrą ochronę roślin
uprawnych przed chorobami grzybowymi w początkowym
okresie wzrostu.
Dostępne wielkości opakowań: 1 l, 5 l, 10 l.
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ZALETY PRODUKTU

CMY

• Zwalcza szerokie spektrum chorób w głównych gatunkach zbóż.

K

• Elastyczny w stosowaniu – możliwość zaprawiania szerokiego

zakresu upraw.

• Produkcja w technologii LOW DUST gwarantuje maksymalne

przyleganie zaprawy do powierzchni ziarniaka – ograniczenie
strat zaprawy zwiększa skuteczność oraz zapewnia większy
komfort pracy operatora.

• Doskonale zabezpiecza rośliny przed chorobami przenoszonymi

z materiałem siewnym – ogranicza ich występowanie
w kolejnych latach.

Zawartość substancji czynnych:
Karboksyna
Tiuram

ZASTOSOWANIE
UPRAWA

ZWALCZANE CHOROBY

ZALECANA DAWKA
[l/100 kg ZIARNA/NASION]

ZALECANA ILOŚĆ WODY
[l/100 kg ZIARNA/NASION]

Pszenica ozima

Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
pszenicy, śnieć gładka pszenicy
i pleśń śniegowa

0,3 l

0,7 l

Pszenica jara

Zgorzel siewek,
śnieć cuchnąca pszenicy

0,3 l

0,7 l

Jęczmień jary, pszenżyto jare

Zgorzel siewek

0,3 l

0,7 l

Jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

Pleśń śniegowa, zgorzel siewek

0,3 l

0,7 l

Żyto

Zgorzel siewek, głownia źdźbłowa,
pleśń śniegowa

0,3 l

0,7 l

Kukurydza

Zgorzel siewek

0,375 l

0,75 l

Groch siewny, groch zielony

Zgorzel siewek

0,4 l

0,4 l

Cebula, marchew,
fasola szparagowa

Zgorzel siewek

0,4 l

0,5 l

SAROX® DUO ACTIVE zawiera dwie substancje aktywne
o działaniu systemicznym, charakteryzujące się różnymi
mechanizmami działania. Unikatowe połączenie tiofanatu
metylu i tetrakonazolu zapewnia przedłużoną ochronę pszenicy
ozimej przed najważniejszymi chorobami występującymi
we wczesnych fazach rozwojowych. Polecana szczególnie
w intensywnej ochronie pszenicy ozimej uprawianej
w płodozmianie z dużym udziałem zbóż.
Dostępne wielkości opakowań: 1 l, 5 l, 10 l.

ZALETY PRODUKTU
• Innowacyjne zestawienie dwóch substancji aktywnych o działaniu systemicznym

w połączeniu z dobrym przyleganiem do ziarniaka, zapewnia długotrwałą ochronę.

• Intensywne wybarwienie pomagające określić jakość i równomierność naniesienia

zaprawy na ziarniaki.

• Korzystnie wpływa na początkowy rozwój systemu korzeniowego i części

nadziemnej roślin - zwiększona zdolność pobierania składników pokarmowych
oraz odporność na czynniki stresowe.

• Doskonale zabezpiecza rośliny przed chorobami przenoszonymi z materiałem

siewnym – ogranicza ich występowanie w kolejnych latach.

Zawartość substancji czynnych:
Tiofanat metylowy
Tetrakonazol

ZASTOSOWANIE
UPRAWA

ZWALCZANE CHOROBY

ZALECANA DAWKA
[l/100 kg ZIARNA]

ZALECANA ILOŚĆ WODY
[l/100 kg ZIARNA]

Pszenica ozima

Zgorzel siewek,
pleśń śniegowa zbóż i traw,
śnieć cuchnąca,
śnieć gładka

0,1 l

0,5 l

SARFUN® DUO 515 FS zawiera dwie bardzo dobrze znane
substancje aktywne. Powierzchniowe działanie tiuramu ogranicza
rozwój zarodników grzybów chorobotwórczych/patogenicznych
na powierzchni ziarniaków oraz w glebie. Systemiczne działanie
tebukonazolu uzupełnia i przedłuża działanie zaprawy. Tebukonazol
jest szybko pobierany i przemieszczany w roślinie, dzięki czemu
w pełni mogą zostać wykorzystane jego 3 sposoby działania:
zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające. Połączenie tych dwóch
substancji podnosi bezpieczeństwo zasiewów i zapewnia
utrzymanie obsady roślin na ustalonym wcześniej poziomie.
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l.

0,15-0,2 l /100 kg

0,2 l /100 kg

ZALETY PRODUKTU
• Niespotykane na polskim rynku zapraw połączenie dwóch substancji

aktywnych gwarantujące zwalczanie szerokiego spektrum chorób.

• Doskonale zabezpiecza rośliny przed chorobami przenoszonymi

z materiałem siewnym – ogranicza ich występowanie w kolejnych latach.

• Korzystnie wpływa na początkowy rozwój systemu korzeniowego

i części nadziemnej roślin - zwiększona zdolność pobierania składników
pokarmowych oraz odporność na czynniki stresowe.

Zawartość substancji czynnych:
Tebukonazol
Tiuram

ZASTOSOWANIE
UPRAWA

CHOROBA

ZALECANA DAWKA
[l/100 kg ZIARNA]

ZALECANA ILOŚĆ WODY
[l/100 kg ZIARNA]

Pszenica ozima

Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
pszenicy, śnieć gładka pszenicy,
głownia pyląca pszenicy

0,15 - 0,2 l

0,8 l

Pszenica jara

Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
pszenicy, śnieć gładka pszenicy,
głownia pyląca pszenicy

0,2 l

0,8 l

Jęczmień jary

Zgorzel siewek, głownia pyląca
jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia

0,2 l

0,8 l

ZAPRAWA PROSZKOWA SAROX® 75 WS
Zawiera dwie dobrze znane substancje aktywne, których mechanizmy
działania wzajemnie się uzupełniają. Prawidłowo przeprowadzany
proces zaprawiania zapewnia bardzo dobrą ochronę przed
chorobami w początkowym okresie rozwoju zbóż.
Dostępne wielkości opakowań: 0,4 kg, 0,8 kg, 5 kg.

ZALETY PRODUKTU
• Wysoka zwartość substancji aktywnych – możliwość stosowania

niskich dawek produktu.

• Doskonale zabezpiecza rośliny przed chorobami przenoszonymi

z materiałem siewnym – ogranicza ich występowanie
w kolejnych latach.

0,2 kg /100 kg

0,2 kg /100 kg

Zawartość substancji czynnych:
Karboksyna
Tiuram

ZASTOSOWANIE
UPRAWA

ZWALCZANE
CHOROBY

ZALECANA DAWKA
[kg/100 kg ZIARNA]

ZALECANA ILOŚĆ WODY
[l/100 kg ZIARNA]

Pszenżyto ozime,
jęczmień ozimy, żyto

Zgorzel siewek

0,2 kg

0,8 l

Pszenica ozima

Zgorzel siewek, pleśń
śniegowa, śnieć cuchnąca,
śnieć gładka

0,2 kg

0,8 l

Pszenica jara

Zgorzel siwek, śnieć cuchnąca

0,2 kg

0,8 l

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.
Dostępne opakowania: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 20 l.

ZALETY PRODUKTU
• Innowacyjna forma użytkowa – mikroemulsja (ME).

PSZENICA
OZIMA I JARA

JĘCZMIEŃ
OZIMY I JARY

0,1 l /100 kg

0,133 l /100 kg

• Gwarancja równomiernego i dokładnego pokrycia ziaren

na niespotykanym wcześniej poziomie.

• Wygodna niska dawka produktu na 100 kg ziarna.

Zawartość substancji czynnych:
Ipkonazol

ZASTOSOWANIE
UPRAWA

ZWALCZANE CHOROBY

ZALECANA DAWKA
[l/100 kg ZIARNA]

ZALECANA ILOŚĆ WODY
[l/100 kg ZIARNA]

Pszenica ozima

Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
pszenicy, śnieć gładka pszenicy

0,1 l

0,5 l

Pszenica jara

Śnieć cuchnąca pszenicy

0,1 l

0,5 l

Jęczmień jary

Głownia pyląca jęczmienia, pasiastość
liści jęczmienia, zgorzel siewek

0,133 l

0,467 l

Jęczmień ozimy

Głownia pyląca jęczmienia, pasiastość
liści jęczmienia, zgorzel siewek

0,133 l

0,467 l

BELTONE 25 FS

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.
Dostępne opakowania: 1 l, 10 l.

ZALETY PRODUKTU
• Szeroki zakres rejestracji - najważniejsze gatunki zbóż ozimych i jarych.

ZBOŻA
OZIME

ZBOŻA
JARE

0,15-0,2 l /100 kg

0,15-0,2 l /100 kg

• Wysoka skuteczność wobec najważniejszych sprawców chorób wczesnej

fazy rozwojowej zbóż.

• Szybkie i skuteczne działanie systemiczne w roślinie.

Zawartość substancji czynnych:
Tritikonazol

ZASTOSOWANIE
UPRAWA

ZWALCZANE CHOROBY

ZALECANA DAWKA
[l/100 kg ZIARNA]

ZALECANA ILOŚĆ WODY
[l/100 kg ZIARNA]

Pszenica ozima

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

0,15 - 0,2 l

0,4 l

Jęczmień ozimy

Głownia pyląca, pasiastość liści,
zgorzel siewek oraz ogranicza
występowanie: pleśni śniegowej,
plamistości siatkowej,
rynchosporiozy zbóż

0,15 - 0,2 l

0,4 l

Pszenżyto ozime

Zgorzel siewek, pleśń śniegowa

0,15 - 0,2 l

0,4 l

Żyto ozime

Ogranicza występowanie
zgorzeli siewek

0,15 - 0,2 l

0,4 l

Pszenica jara

Śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

0,15 - 0,2 l

0,4 l

Jęczmień jary

Głownia pyląca, zgorzel siewek,
plamistość siatkowa, pasiastość liści

0,15 - 0,2 l

0,4 l

Owies

Głownia pyląca oraz ogranicza
występowanie zgorzeli siewek

0,15 - 0,2 l

0,4 l
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje dotyczące produktu zamieszczone na etykiecie. Zwróć uwagę na ostrzeżenia
o rodzajach zagrożeń i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

CIECH Sarzyna S.A.
Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 (17) 24 07 111
fax: +48 (17) 24 07 122
e-mail: sarzyna@ciechgroup.com
www.ciechagro.pl

facebook.com/CiechSarzyna

youtube.com/CiechSarzyna

