RZEPAK
OZIMY
program ochrony

NOWE
SPOJRZENIE

NA ROLNICTWO
Publikacja ta ma charakter informacyjny i zawiera
tylko wybrane fragmenty etykiet, instrukcji stosowania
poszczególnych produktów oraz informacje marketingowo-techniczne, 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.

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

Sprzedaż
tel.: +48 17 24 07 503
sprzedaz.sarzyna@ciechgroup.com
Marketing
marketing.sarzyna@ciechgroup.com
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JAK CHRONIĆ
RZEPAK, BY ZEBRAĆ
WYSOKI PLON?
Rzepak ozimy jest jedną z głównych roślin uprawianych w Polsce. Uzyskanie wysokiego plonu
wymaga jednak dużej wiedzy i odpowiedniego zaangażowania. W prowadzeniu plantacji
kluczowy jest odpowiednio przygotowany program ochrony przed chwastami i chorobami.
Jednym z pierwszych zabiegów, wykonywanych na
plantacji rzepaku ozimego bezpośrednio po siewie
lub krótko po nim, jest regulacja zachwaszczenia –
mająca na celu zwalczenie chwastów dwuliściennych. W technologii ochrony herbicydowej rzepaku
można wybierać spośród licznych wariantów dostosowanych do warunków panujących w danym roku
oraz preferencji rolnika.

Do zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym CIECH Sarzyna proponuje dwa graminicydy: cieszący się popularnością wśród rolników
produkt LABRADOR® EXTRA 50 EC oraz nowość –
AKAPIT® 125 EC zawierający bardzo dobrze znaną
i cenioną ze swoich właściwości substancję aktywną
fluazifop–P–butylu.

GŁÓWNE CHWASTY WYSTĘPUJĄCE W RZEPAKU OZIMYM:

MAK POLNY

PAPAVER RHOEAS

FIOŁEK POLNY

PRZETACZNIK PERSKI
VERONICA PERSICA

CAPSELLA BURSA PASTORIS

TOBOŁKI POLNE

VIOLA ARVENSIS

JASNOTA PURPUROWA

TASZNIK POSPOLITY

LAMIUM PURPUREUM

TRIPLEUROSPERMUM INODORUM

MARUNA BEZWONNA

OSTROŻEŃ POLNY

PERZ WŁAŚCIWY

PRZYTULIA CZEPNA

BYLICA POSPOLITA
ARTEMISIA VULGARIS

CHENOPODIUM ALBUM

GWIAZDNICA POSPOLITA

KRZYWOSZYJ POLNY

POZIEWNIK SZORSTKI

CHABER BŁAWATEK

DYMNICA POSPOLITA

SAMOSIEWY ZBÓŻ

RUMIAN POLNY

RUMIANEK POSPOLITY

CIRSIUM ARVENSE

THLASPI ARVENSE

Zwalczanie chwastów jednoliściennych jest bardzo
ważne i nie powinno być zaniedbywane, nawet jeżeli
na plantacji rzepaku ozimego są samosiewy zbóż
jarych. Założenie, że wymarzną, jest błędne i może
skutkować licznymi trudnościami w prawidłowym
prowadzeniu uprawy.

ZWALCZAJ SKUTECZNIE

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce długi
i stosunkowo ciepły okres jesienno-zimowy, który
wydłuża czas wegetacji chwastów, a tym samym
przesuwa ich wschody w czasie, co w konsekwencji
prowadzi do pojawiania się wiosną nowych chwastów. Do ich zwalczenia należy zastosować produkty
oparte na chlopyralidzie – FAWORYT® 300 SL, który
doskonale poradzi sobie z takimi chwastami, jak
m.in. rumian polny, chaber bławatek, ostrożeń polny
czy maruna bezwonna.

Dlaczego należy zwalczać samosiewy zbóż:
s ilnie konkurują z rośliną uprawną o wodę
i składniki pokarmowe,
s ztucznie zagęszczają łan rzepaku – utrzymywanie wilgotności i słabe przewietrzanie sprzyja
rozwojowi chorób,
r zepak w warunkach silnej konkurencji intensywnie
rośnie na wysokość – zwiększa się prawdopodobieństwo wymarzania,
r zepak przeznacza więcej energii na budowę części nadziemnej – płytszy i słabiej rozbudowany
system korzeniowy.

Równie ważna jak zwalczanie chwastów dwuliściennych jest eliminacja chwastów jednoliściennych,
głównie samosiewów zbóż. Silna presja ze strony
samosiewów zbóż wynika z miejsca rzepaku
ozimego w płodozmianie oraz dążenia do znacznych
uproszczeń w uprawie roli, prowadzących do pozostawania ziaren zbóż w wierzchniej warstwie gleby.

ELYMUS REPENS

GALIUM APARINE

STELLARIA MEDIA

FUMARIA OFFICINALIS

ANCHUSA ARVENSIS

GALEOPSIS TETRAHIT

ANTHEMIS ARVENSIS

BEZ ZABIEGU

PO ZABIEGU Z UŻYCIEM
LABRADOR® EXTRA 50 EC
[0,75 l/ha]
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Więcej o chwastach
dowiesz się z Atlasu
Chwastów na
www.ciechagro.pl
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KOMOSA BIAŁA

CENTAUREA CYANUS

MATRICARIA CHAMOMILLA

AKAPIT
125 EC

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

®

Forma użytkowa AKAPIT® 125 EC
została bardzo dobrze
dopracowana pod kątem
wykorzystania odpowiednich
koformulantów, dzięki czemu
możliwe jest uzyskanie wysokiej
skuteczności produktu przy
zastosowaniu mniejszej
ilości substancji aktywnej
w porównaniu z produktami
o większej zawartości substancji
aktywnej fluazifopu-P-butylu
w litrze produktu.
Ten produkt
zastosujesz
także w uprawie
ziemniaka.

Stosuj w dawce
1-3 l/ha w fazie
12-18 BBCH
(jesienią od 2 do 8 liści)
oraz do 35 BBCH
(wiosną od ruszenia
wegetacji do fazy
5. międzywęźla).

SAMOSIEWY ZBÓŻ

CHWASTNICA JEDNOSTRONNA
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI

ALOPECURUS MYOSUROIDES

MIOTŁA ZBOŻOWA

OWIES GŁUCHY

WIECHLINA ZWYCZAJNA

WŁOŚNICA ZIELONA

PERZ WŁAŚCIWY

ŻYCICA TRWAŁA

SETARIA VIRIDIS

ELASTYCZNIE ROZWIĄZANIE –
WIELE UPRAW I SZEROKIE
SPEKTRUM ZWALCZANYCH
CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH

EKONOMICZNY W STOSOWANIU –
MOŻLIWOŚĆ DOBORU DAWKI
DO ZWALCZANEGO CHWASTU

POTWIERDZONA WYSOKA
SKUTECZNOŚĆ PRZY
ZRÓŻNICOWANEJ DAWCE
WODY 150-300 l/ha

AVENA FATUA

APERA SPICA VENTI

POA TRIVIALIS

ELYMUS REPENS

PALUSZNIK KRWAWY
DIGITARIA SANGUINALIS

WŁOŚNICA SINA
SETARIA GLAUCA

LOLIUM PERENNE

chwasty wrażliwe

Eliminacja perzu właściwego z pola jest
czasochłonna i kosztowna. Obecnie
dostępne są herbicydy zwalczające
chwast tylko wówczas, gdy rośnie jego
część nadziemna, a preparat wnika
przez liście (gdy perz skiełkował z nasion
lub rozłogów). Często jednorazowy zabieg herbicydem nieselektywnym
nie rozwiązuje problemu, a eliminacja

perzu rosnącego w plantacji roślin uprawnych może okazać się koniecznością.
Ze względu na sposób uprawy i pokrój
roślin oraz dostępne produkty zwalczanie perzu w różnych uprawach może
być utrudnione. Relatywnie łatwiej wyeliminować perz w uprawach rzepaku
i buraków niż zbóż lub kukurydzy.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji
aktywnych:

Fluazifop-P-butylu 125 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

A – inhibitor enzymu ACCazy

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

WWW.CIECHAGRO.PL
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WYCZYNIEC POLNY
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Do eliminacji perzu możemy wykorzystać jeden z dwóch produktów do
upraw, w których są zarejestrowane:
AKAPIT® 125 EC oraz LABRADOR®
EXTRA 50 EC (chizalofop-P-etylu).
W związku z tym, że perz właściwy jest
trudno zwalczany, należy zastosować
maksymalne rekomendowane dawki
tych produktów.

LABRADOR
EXTRA 50 EC

®

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

CHWASTNICA JEDNOSTRONNA

MIOTŁA ZBOŻOWA

SAMOSIEWY ZBÓŻ

WIECHLINA ZWYCZAJNA

WŁOŚNICA SINA

WŁOŚNICA ZIELONA

PERZ WŁAŚCIWY

ŻYCICA TRWAŁA

OWIES GŁUCHY

ECHINOCHLOA CRUS-GALLI

LABRADOR® EXTRA 50 EC jest środkiem
chwastobójczym w postaci koncentratu do
sporządzania emulsji wodnej, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do selektywnego
zwalczania perzu właściwego, chwastnicy
jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów
zbóż i innych chwastów jednoliściennych
w uprawie rzepaku ozimego, buraka
cukrowego oraz ziemniaka. Zgodnie
z klasyfikacją HRAC substancja czynna
(chizalofop-P-etylu) została zaklasyfikowana
do grupy A. Środek jest przeznaczony do
stosowania przy użyciu samobieżnych lub
ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

POA TRIVIALIS

APERA SPICA VENTI

SETARIA GLAUCA

Stosuj w dawce
0,75-2 l/ ha
między 12. a 50.
fazą BBCH.
ELYMUS REPENS

Ten produkt
zastosujesz
także w uprawie
ziemniaka i buraka
cukrowego.

LOLIUM PERENNE

AVENA FATUA

chwasty wrażliwe

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA
OD WCZESNYCH FAZ
ROZWOJOWYCH

DZIAŁANIE SYSTEMICZNE,
JEST TRANSPORTOWANY
DO KORZENI I ROZŁOGÓW
CHWASTÓW

ZWALCZA NAJBARDZIEJ
UCIĄŻLIWE CHWASTY
JEDNOLIŚCIENNE W UPRAWIE
RZEPAKU OZIMEGO, BURAKA
CUKROWEGO I ZIEMNIAKA

Z racji zajmowanego miejsca w płodozmianie rzepak ozimy uprawiany jest
często po zbożach jarych i ozimych.
W związku z tym bardzo pospolitym,
uciążliwym i szkodliwym chwastem
w jego uprawie są samosiewy zbóż.
Ich zwalczanie jest równie ważne jak
eliminacja chwastów dwuliściennych
i powinno zostać przeprowadzone
możliwie tak wcześnie, jak pozwala na
to instrukcja stosowania produktu.

LABRADOR® EXTRA 50 EC może być
stosowany już od fazy dwóch liści rzepaku ozimego i bez obawy o negatywny wpływ na roślinę uprawną. W przypadku zwalczania samosiewów we
wczesnych fazach rozwojowych można
zastosować niższą dawkę produktu,
co przekłada się na lepszą ekonomikę
zabiegu. Należy też pamiętać o tym, że
wschody zbóż przesunięte są w czasie
i z dużą dozą prawdopodobieństwa

może wystąpić konieczność wykonania
drugiego zabiegu graminicydem.
Pamiętajmy, że samosiewy zbóż są
miejscem rozwoju chorób – w sprzyjających warunkach mogą być źródłem
patogenu przenoszonego na plantacje
produkcyjne zbóż ozimych w okresie
jesiennym oraz wiosną.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

EC – płynny koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji
aktywnych:

Chizalofop–P-etylu 50 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

A – inhibitor enzymy ACCazy

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

WWW.CIECHAGRO.PL
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SETARIA VIRIDIS
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FAWORYT
300 SL

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:

®

FAWORYT® 300 SL jest środkiem
chwastobójczym w formie koncentratu
do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do powschodowego zwalczania
chwastów w pszenicy ozimej,
rzepaku ozimym i buraku cukrowym.
Środek pobierany jest poprzez liście
chwastów. Najskuteczniej zwalcza
młode, intensywnie rosnące chwasty
od fazy liścieni do fazy rozety. Środek
przeznaczony do stosowania przy
użyciu opryskiwaczy polowych.

CHABER BŁAWATEK

OSTROŻEŃ POLNY
CIRSIUM ARVENSE

TRIPLEUROSPERMUM INODORUM

PERSICARIA MACULOSA

RUMIAN POLNY

DYMNICA POSPOLITA

STARZEC ZWYCZAJNY

PSIANKA CZARNA

CENTAUREA CYANUS

ANTHEMIS ARVENSIS

MARUNA BEZWONNA

FUMARIA OFFICINALIS

SENECIO VULGARIS

RDEST PLAMISTY

SOLANUM NIGRUM

chwasty wrażliwe

Ten produkt
zastosujesz także
w uprawie
pszenicy ozimej
i buraka
cukrowego.

Stosuj w dawce
0,3–0,4 l/ha między
20. a 50. fazą BBCH
rzepaku ozimego.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
DO ZWALCZANIA OSTROŻENIA
POLNEGO I CHWASTÓW
RUMIANOWATYCH

Jesienna regulacja zachwaszczenia w rzepaku ozimym
nie zawsze jest wystarczająca. W takiej sytuacji pomocny
jest FAWORYT® 300 SL, który może być stosowany
wiosną – od ruszenia wegetacji aż do momentu
rozpoczęcia tworzenia pąków kwiatowych.
Tak dobrane okno aplikacji umożliwia skuteczne
i wygodne wykonanie zabiegu. FAWORYT® 300 SL
zwalcza wiele gatunków chwastów dwuliściennych
(w tym wieloletnich). W spektrum zwalczanych chwastów
znajdziemy między innymi uciążliwy ostrożeń polny,
chwasty z rodziny rumianowatych (rumian polny, rumianek
pospolity) oraz chabra bławatka.

Sprawdź pełne
zastosowywanie
środka na
www.ciechagro.pl

INFORMACJE PODSTAWOWE
DZIAŁANIE SYSTEMICZNE –
ZWALCZA CZĘŚCI NADZIEMNE
I PODZIEMNE CHWASTÓW

Forma użytkowa:

SL - koncentrat rozpuszczalny w wodzie; tworzy roztwór rzeczywisty

Zawartość substancji
aktywnych:

Chlopyralid - 300 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

BRAK OGRANICZEŃ W DOBORZE
UPRAW NASTĘPCZYCH

O – regulatory wzrostu/syntetyczne auksyny

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

WWW.CIECHAGRO.PL
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AGROSAR
360 SL
AGROSAR® 360 SL jest środkiem
chwastobójczym w formie koncentratu
do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie. Przeznaczony jest do
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.

TOTALNA LIKWIDACJA CHWASTÓW

®

Sezon wegetacyjny rzepaku ozimego jest bardzo
długi, co sprzyja rozwojowi chwastów w końcowej fazie dojrzewania. Po zbiorach rzepaku ozimego bardzo często występuje dość duże zachwaszczenie, które wymaga regulacji w związku
z rozpoczęciem nowego sezonu wegetacyjnego.
Zabieg, powszechnie znany jako zabieg na ścierniska, to popularna praktyka rolnicza mająca na
celu wyeliminowanie zachwaszczenia roślinami
jedno- i dwuliściennymi przed siewem. Najczęstszą uprawą po zbiorach rzepaku jest pszenica
ozima i już zabieg glifosatem na ścierniska eliminuje pierwsze zachwaszczenie, w szczególności
ograniczając dużą ilość samosiewów rzepaku
w zbożach. Po wykonaniu zabiegu środkiem
AGROSAR® 360 SL, poza eliminacją zachwaszczenia, zyskujemy również większą ilość wody oraz
składników pokarmowych – potraktowane preparatem rośliny przestają z nich korzystać.

HERBICYD
TOTALNY

Skutecznie zwalcza
chwasty jednoliścienne
i dwuliścienne.

PEWNY W DZIAŁANIU

BRAK OGRANICZEŃ W DOBORZE
UPRAW NASTĘPCZYCH

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

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
W ZWALCZANIU CHWASTÓW
JEDNO- I DWULIŚCIENNYCH

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin
(liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów
itp.), powodując ich zamieranie. Pierwsze efekty
działania preparatu (żółknięcie i więdnięcie) są
widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie
2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność
powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Środek stosować od połowy sierpnia do
późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące
chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed
zastosowaniem środka nie wykonywać
żadnych zabiegów uprawowych. W momencie
zastosowania perz właściwy powinien osiągnąć
wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4
w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty
jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm
wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny
w pełni wykształcić 2 liście.

Ten produkt zastosujesz
również w uprawach
sadowniczych, na terenach
leśnych, działkach, terenach
wokół domu.
Sprawdź więcej
na www.ciechagro.pl

Stosowanie AGROSAR® 360 SL po zbiorze rzepaku
ozimego powinno być poprzedzone lustracją polową mającą na celu wybór odpowiedniego terminu
zabiegu.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL - koncentrat rozpuszczalny w wodzie; tworzy roztwór rzeczywisty

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

WWW.CIECHAGRO.PL
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JAK I KIEDY
STOSOWAĆ AGROSAR® 360 SL?

15

PROKARB
450 EC

SKUTECZNOŚĆ GRZYBOBÓJCZA:

®

Ten produkt
zastosujesz rownież
w uprawie
pszenicy i łubinu.
CZERŃ KRZYŻOWYCH

PROKARB® 450 EC to fungicyd o wielu ważnych
zastosowaniach w zbożach, rzepaku i łubinie.
Może być stosowany pojedynczo lub
w mieszaninach, np. z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW.
Produkt przeznaczony dla rolników, którzy uprawiają
rzepak ozimy i cenią sobie wysoką skuteczność
w zwalczaniu takich chorób jak czerń krzyżowych
oraz, w połączeniu z produktem TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW, sucha zgnilizna kapustnych.

SUCHA ZGNILIZNA
KAPUSTNYCH

Wysoka skuteczność działania
PROKARB® 450 EC w zwalczaniu chorób
rzepaku została potwierdzona w licznych
doświadczeniach polowych. Produkt
stosowany samodzielnie daje bardzo
dobre efekty w walce z najważniejszymi
chorobami rzepaku: zgnilizny twardzikowej,
czerni krzyżowych i szarej pleśni.

szara pleśń
96%
92%
88%

PROKARB 450 EC to produkt w formie
koncentratu do sporządzania emulsji wodnej
(EC), o działaniu wgłębnym, przede wszystkim
do stosowania zapobiegawczego oraz
interwencyjnego. Środek jest przeznaczony
do stosowania przy użyciu samobieżnych lub
ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
®

84%
preparat porównawczy [1 l/ha]

80%

czerń
krzyżowych

Stosuj w dawce
1 l/ha między 50. a 61.
fazą BBCH
rzepaku ozimego.

zgnilizna
twardzikowa

76%

szara pleśń

Wyróżnikiem PROKARB® 450 EC jest
zarejestrowane wspólne stosowanie
z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW. Takie
rozwiązanie łączy w sobie działanie
wgłębne oraz systemiczne i dzięki bardzo
dobremu działaniu zapobiegawczemu
i interwencyjnemu zapewnia skuteczną
ochronę przed najważniejszymi
chorobami rzepaku.

96%
92%
88%

SZEROKIE SPEKTRUM
ZWALCZANYCH CHORÓB
O DUŻYM WPŁYWIE NA
POTENCJAŁ PLONOTWÓRCZY

84%

REJESTRACYJNIE
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ
ŁĄCZNEGO STOSOWANIA
Z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
MOŻE BYĆ STOSOWANY
W RÓŻNYCH UPRAWACH
I TERMINACH, CO POZWALA
SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ
NAKŁADAMI PONOSZONYMI
NA PRODUKCJI

preparat porównawczy [1 l/ha]

80%

czerń
krzyżowych

zgnilizna
twardzikowa

76%

Prokarb® 450 EC [0,6 l/ha]
+ Tarcza® Łan Extra 250 EW [0,6 l/ha]

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji
aktywnych:

Prochloraz 450 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

3 - inhibitor biosyntezy steroli, substancja czynna z grupy imidiazoli

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Wgłębne

WWW.CIECHAGRO.PL
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Prokarb® 450 EC [1 l/ha]
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TARCZA
ŁAN
EXTRA
250 EW

DLACZEGO TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW?

®

TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW jest bardzo
dobrym rozwiązaniem w ochronie
fungicydowej rzepaku ozimego.
Zastosowanie w okresie jesiennym w fazie
rzepaku 4-8 liści (BBCH 14-18) ochroni
plantację przed czernią krzyżowych.
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW zapewni
ochronę rzepaku przed chorobami
grzybowymi, a także wpłynie na jego
pokrój – „skrócenie rzepaku” i pogrubienie
szyjki korzeniowej. Umieszczony niżej pąk
wierzchołkowy będzie mniej narażony na
przemarznięcia.

TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
jest fungicydem w formie płynu
do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego lub z chwilą pojawienia
się pierwszych objawów choroby
grzybowej w ochronie pszenicy ozimej
i rzepaku ozimego. Środek dodatkowo
korzystnie wpływa na rozwój roślin rzepaku.
Środek przeznaczony do stosowania przy
użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW może być
stosowana po wznowieniu wegetacji,
wiosną w fazie wzrostu pędu głównego
(od 30. fazy BBCH.). Ustrzeżemy wówczas
naszą plantację przed suchą zgnilizną
kapustnych i czernią krzyżowych. W celu
ograniczenia presji tych chorób zalecamy
zabieg TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
w dawce od 0,75 do 1 l/ha.
Dodatkowo TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
wpłynie na skrócenie pędu głównego
i jego usztywnienie, bezpośrednio
zapobiegnie wyleganiu rzepaku
w późniejszych etapach wzrostu,
a także zminimalizuje straty nasion,
zmniejszając jego osypywanie. Lepiej
doświetlone łuszczyny dojrzewają bardziej
równomiernie, co wpływa na poprawienie
jakości i dojrzałości nasion.

FUNGICYD
o szerokim spektrum
zwalczania chorób.

Zastosowanie TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
„na opadanie płatka” w dawce 1-1,25 l/ha
zapewni ochronę plantacji rzepaku
ozimego w końcowym okresie wzrostu
przed czernią krzyżowych i zgnilizną
twardzikową.

Ten produkt
zastosujesz również
w uprawie pszenicy.

W RZEPAKU OZIMYM OGRANICZA
PRESJĘ CHORÓB, A TAKŻE DZIAŁA
JAKO REGULATOR WZROSTU:
STOSOWANY JESIENIĄ POPRAWIA
PRZEZIMOWANIE, STOSOWANY
WIOSNĄ UŁATWIA ZBIÓR
I POPRAWIA JAKOŚĆ NASION

Sprawdź więcej
na www.ciechagro.pl

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
W NISKIEJ DAWCE DZIĘKI
ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNICH
KOFORMULANTÓW

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

SZEROKIE OKNO APLIKACJI –
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA
WSZYSTKICH WŁAŚCIWOŚCI
SUBSTANCJI AKTYWNEJ

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

EW - emulsja, olej w wodzie

Zawartość substancji
aktywnych:

Tebukonazol 250 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

3 - inhibitor biosyntezy steroli, substancja czynna z grupy triazoli

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

WWW.CIECHAGRO.PL
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SKUTECZNOŚĆ GRZYBOBÓJCZA:

JESIENNA REGULACJA
POKROJU RZEPAKU OZIMEGO
Z ZASTOSOWANIEM
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW

Porównanie
skuteczności
zabiegu na
„opadanie
płatka”

SKUTECZNOŚĆ [%]
80
75
70
65
60

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW
(1,25 l/ha)

(1 l/ha)

ZGNILIZNA
TWARDZIKOWA

PREPARAT
PORÓWNAWCZY
(1,25 l/ha)

Uprawa rzepaku ozimego stanowi nie lada wyzwanie dla rolników
ze względu na dużą ilość zagrożeń z presji chwastów, chorób oraz szkodników.
Problemy pojawiają się od momentu wschodów jesiennych i trwają niemal
nieprzerwanie do pełnej dojrzałości rośliny.

ZABIEG BBCH 65.

CHARAKTERYSTYKA ZABIEGU JESIENNEGO

SKUTECZNOŚĆ [%]

Wysoka
skuteczność
w zwalczaniu
czerni
krzyżowych

100
95
90
85
80

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW
(0,75 l/ha)

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW

PREPARAT
PORÓWNAWCZY
(1 l/ha)

(1 l/ha)

CZERŃ KRZYŻOWYCH

ZABIEG BBCH 30.-31.

Ponadprzeciętna
skuteczność
w zwalczaniu
suchej zgnilizny
kapustnych

SKUTECZNOŚĆ [%]
95
90

korzystniejsze rozbudowanie pędów bocznych, które
będą silniejsze i bardziej zwarte oraz wytworzą
więcej prawidłowych łuszczyn. Łan po prawidłowej
regulacji będzie zdecydowanie tworzył zwartą i wyrównaną strukturę, co przełoży się na równomierne
kwitnienie – kluczowe w budowaniu wielkości plonu.
Prawidłowy łan rzepaku ułatwia rolnikom wykonywanie zabiegów insektycydowych oraz fungicydowych
poprzez łatwiejszy wybór odpowiedniego terminu,
dzięki zmniejszeniu zmienności występowania zagrożeń, takich jak szkodniki łuszczynowe oraz zgnilizna
twardzikowa i czerń krzyżowych.

Jednym z kluczowych, a zarazem niezbędnych
zabiegów w uprawie rzepaku ozimego, jest ten regulujący pokrój rośliny zarówno jesienią, jak i wiosną.
Zabieg, popularnie nazywany zabiegiem skracania
rzepaku, aby był skuteczny, powinien odbyć się
we właściwym momencie - tj. gdy jesienią rzepak
wykształcił 4–6 liści właściwych (14.–16. faza BBCH).
Możliwa jest również regulacja do 18. fazy BBCH,
należy jednak pamiętać o zwiększeniu dawki regulatora wzrostu. Skracanie rzepaku w zbyt wczesnym
terminie może spowodować spadek jakości technologicznej nasion rzepaku (masy tysiąca nasion)
i zaolejenie. Należy również pamiętać, że zbyt późny
zabieg wiąże się ze zbyt dużym przyrostem masy
liści rzepaku, co z kolei ogranicza rozwój systemu korzeniowego oraz powoduje nadmierne wyrośnięcie
szyjki korzeniowej, co zwiększa ryzyko wymarznięcia
przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Zatem
rzepak ozimy przed spoczynkiem zimowym powinien
stanowić zwartą roślinę, mieć nisko osadzony stożek
wzrostu (o kulistym kształcie) oraz osadzone przy
nim 8–9 liści. Zarówno szyjka korzeniowa, jak i system
korzeniowy, dzięki regulacji pokroju rośliny, powinny
być odpowiedniego rozmiaru i kształtu, co zapewni
rzepakowi odpowiedni poziom pobierania wody
i składników pokarmowych, a w rezultacie pozwoli
w lepszej kondycji przezimować.

Rekomendacja eksperta:
– wiosną, w początkowej fazie wzrostu pędu głównego
(30.–31. faza BBCH) – zalecana dawka to 0,75–1 l/ha.

TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW to fungicyd zawierający
substancję aktywną tebukonazol, który działa układowo o charakterystyce stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Zwalcza kluczowe choroby
rzepaku ozimego (czerń krzyżowych, sucha zgnilizna
kapustnych, zgnilizna twardzikowa) oraz stanowi również silne ogniwo w skutecznym regulowaniu pokroju
rzepaku ozimego.

Rekomendacja eksperta:
– jesienią, w fazie 4-8 liści rzepaku (14.–18. faza BBCH),
– zalecana dawka dla zastosowania to 0,5–0,75 l/ha.

85
80

CHARAKTERYSTYKA ZABIEGU WIOSENNEGO

75

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW

SUCHA ZGNILIZNA
KAPUSTNYCH

(0,75 l/ha)

TARCZA® ŁAN
EXTRA 250 EW
(1 l/ha)

PREPARAT
PORÓWNAWCZY
(1 l/ha)

Również w okresie wiosennym skracanie rzepaku
jest bardzo istotne w strategii zmierzającej do
osiągnięcia wysokiego i dobrej jakości plonu. Celem
wiosennej regulacji rzepaku ozimego jest zmniejszenie wzrostu pędu głównego, czyli ograniczenie
jego roli dominującej. W konsekwencji nastąpi

ZABIEG BBCH 30.-31.
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AZOKSAR
250 SC

SKUTECZNOŚĆ GRZYBOBÓJCZA:

®

AZOKSAR® 250 SC jest fungicydem zawierającym
dobrze znaną i cenioną substancję aktywną
o ponadprzeciętnym działaniu zapobiegawczym.
Szerokie okno aplikacji produktu umożliwia włączenie
go w programy ochrony zbóż i rzepaku, natomiast
potwierdzona rejestracyjnie wysoka skuteczność
w mieszaninie opryskowej z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
jest skutecznym i efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem,
rekomendowanym na zabieg T2 w zbożach.

CZERŃ
KRZYŻOWYCH

AZOKSAR® 250 SC jest rozwiązaniem do zabiegów
określanych mianem „na opadanie płatka” – dzięki
długiemu działaniu zapobiegawczemu produkt
ten możemy stosować już od początku kwitnienia,
a działanie zapobiegawcze chroni roślinę oraz tworzące
się łuszczyny przed rozwojem chorób.

Ten produkt
zastosujesz także
w uprawie
pszenicy ozimej
i jarej oraz żyta
ozimego.

Czerń krzyżowych to choroba która może występować przez
cały okres wegetacji. Jest szczególnie groźna w okresie po
zawiązaniu łuszczyn, przy braku prawidłowego zwalczania
znacznie ogranicza poziom plonowania. Objawy na łuszczynach
widoczne są w postaci czarnych plam – zwiększających swoją
powierzchnię. Silnie porażone łuszczyny szybciej dojrzewają
i otwierają się, czemu towarzyszy osypywanie nasion.

Zgnilizna twardzikowa to choroba związana z okresem
kwitnienia i występująca również w trakcie rozwoju łuszczyn.
Jest jedną z chorób o największym wpływie na wysokość
plonu. Objawy choroby widoczne są na łodygach – znaczne
uszkodzenia łodyg powodują utrudnienia w transporcie wody
i składników pokarmowych niezbędnych do budowania plonu.

ZGNILIZNA
TWARDZIKOWA

Stosuj w dawce
0,8-1 l/ha od początku
fazy kwitnienia
do fazy wykształcenia
pierwszych łuszczyn
rzepaku ozimego
(60.-71. faza BBCH).

SKUTECZNY W DZIAŁANIU
I EKONOMICZNIE EFEKTYWNY
W ZBOŻACH I RZEPAKU

POTWIERDZONA REJESTRACJA
ŁĄCZNEGO STOSOWANIA
Z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW

STOSOWANIE
ZAPOBIEGAWCZE LUB
INTERWENCYJNE ZARAZ
PO ZAOBSERWOWANIU
PIERWSZYCH OBJAWÓW

ZABIEG NA OPADANIE PŁATKA
Z PRODUKTEM AZOKSAR® 250 SC

Zabieg fungicydowy na opadanie
płatka jest bardzo często ostatnim
wjazdem w pole rzepaku i wieńczy
wszystkie zabiegi agrotechniczne.
W związku z tym powinien być przemyślany, ponieważ jedną złą decyzją
łatwo zaprzepaścić wysiłki całego
sezonu. W momencie zabiegu rzepak
wchodzi w okres tworzenia łuszczyn
i nasion, dlatego też – aby uzyskać
maksymalny, dobrej jakości plon –
roślina powinna być zdrowa.
Zabieg powinien łączyć w sobie dwa
sposoby działania – interwencyjny

i zapobiegawczy. Intensywnie rosnący
rzepak poddawany jest ciągłej presji
ze strony patogenów powodujących
szereg chorób – suchą zgniliznę
kapustnych, szarą pleśń, czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową – stąd też
ważne jest, aby zastosowany produkt
zwalczył choroby już występujące na
rzepaku w momencie zabiegu.
Drugim, ważnym elementem jest
działanie zapobiegawcze – ochrona
rzepaku w trakcie procesu tworzenia
plonu. Od terminu aplikacji fungicydów
do zbioru mija kilka kluczowych tygodni,
w których zastosowana substancja
aktywna powinna chronić rzepak ozimy
przed nowymi infekcjami.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SC – płynny koncentrat zawiesinowy

Zawartość substancji
aktywnych:

Azoksystrobina 250 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

C3 - inhibitory oddychania na poziomie komórkowym (strobiluryny)

Sposób pobierania:

Przez liście

Sposób działania:

Systemiczny

WWW.CIECHAGRO.PL
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Działanie zapobiegawcze, w rozwiązaniu rekomendowanym na opadanie
płatka, wnosi AZOKSAR® 250 SC, który
zawiera dobrze znaną i cenioną przez
producentów rzepaku substancję aktywną – azoksytrobinę. Poza działaniem typowo fungicydowym wykazuje
również działanie fitotoniczne, czyli
wpływa pozytywnie na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie. Drugim
ważnym elementem rekomendacji jest
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW sprawdzona na tysiącach hektarów zbóż
i rzepaku.
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MICOSAR
60 SL

SKUTECZNOŚĆ GRZYBOBÓJCZA:

®

CZERŃ KRZYŻOWYCH

MICOSAR® 60 SL to fungicyd o działaniu
systemicznym przeznaczony do stosowania
zapobiegawczego, wyniszczającego
i interwencyjnego w uprawie rzepaku
ozimego. To produkt dla rolników ceniących
ochronę potencjału plonotwórczego na
najwyższym poziomie, który dodatkowo
ułatwia przezimowanie rzepaku, stabilizuje
i wyrównuje łan.
Zastosowanie MICOSAR® 60 SL
w technologii ochrony rzepaku daje
możliwość uzyskania wysokich plonów
o bardzo dobrych parametrach
jakościowych.

Stosuj w dawce
0,7-1,0 l/ha w fazie 4-6
liści rzepaku (BBCH 14-16)
oraz od początku fazy
wzrostu pędu do fazy
zielonego pąka
(BBCH 30-51)

SUCHA ZGNILIZNA
KAPUSTNYCH

SZARA PLEŚŃ

BIAŁA
PLAMISTOŚĆ LIŚCI
(CYLINDROSPORIOZA)

Produkt cechuje się bardzo silnym działaniem
grzybobójczym – zwalcza kluczowe
choroby rzepaku, takie jak sucha zgnilizna
kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
i cylindrosporioza – oraz regulującym pokrój
rzepaku, silnie rozwijając korzeń, pogrubiając
szyjkę korzeniową, utrzymując nisko
osadzony stożek wzrostu i mocno redukując
masę liści mającą wpływ na rozwijanie się
chorób grzybowych. Zastosowanie 60 g
metkonazolu na 1 ha pozwoli na skuteczne
skrócenie rzepaku, a zarazem ochronę przed
kluczowymi chorobami, co ma kluczowy
wpływ na przezimowanie uprawy.

INFORMACJA O SUBSTANCJI
Metkonazol (związek z grupy triazoli) zgodnie z klasyfikacją FRAC to substancja
czynna zaliczana do grupy 3 (fungicydy
DMI). W roślinie działa systemicznie
jako inhibitor biosyntezy ergosterolu.
Metkonazol zalecany jest do zwalczania
chorób powodowanych przez grzyby
w zbożach (pszenica ozima i pszenica
jara) oraz rzepaku ozimym, a także
do stosowania zapobiegawczego,
interwencyjnego oraz wyniszczającego.
Na rynku rolniczym od 1994 roku.

Ten produkt
zastosujesz
także w uprawie
pszenicy ozimej
i jarej.

WIELOKIERUNKOWY - DZIAŁA
SYSYTEMICZNIE; DO STOSOWANIA
ZAPOBIEGAWCZEGO,
INTERWENCYJNEGO
I WYNISZCZAJĄCEGO

NIEZAWODNY - ZWALCZA
NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY
PSZENICY I RZEPAKU OZIMEGO

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL – roztwór wodny

Zawartość substancji
aktywnych:

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

Mechanizm działania
wg FRAC:

EFEKTYWNY - REGULUJE
POKRÓJ RZEPAKU I UTRZYMUJE
JEGO ZDROWOTNOŚĆ

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

WWW.CIECHAGRO.PL
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SARPLON
RZEPAK
SARPLON® RZEPAK to nawóz zawierający
makro- i mikroskładniki pokarmowe
niezbędne do prawidłowego nawożenia
rzepaku. Na jego intensywny wzrost
i rozwój korzystnie wpływa wysoka
zawartość łatwo przyswajalnego azotu.
Odpowiednie zestawienie mikroskładników
pokarmowych w tym potasu zwiększa
wykorzystanie azotu. Doskonale
zbilansowany skład nawozu wspomaga
przebieg wielu procesów fizjologicznych
w roślinie, również fotosyntezy, wpływając
korzystnie na wielkość plonu oraz
wartość technologiczną nasion rzepaku.
Schelatowanie mikroelementów umożliwia
ich szybkie pobranie i efektywne
wykorzystanie.

®
SKŁAD:

Azot całkowity 21,6%,
tlenek potasu,
tlenek magnezu,
trójtlenek siarki, bor,
miedź, żelazo, mangan,
molibden, cynk.

Stosuj w dawce
2 l/ha między
14.-18. fazą BBCH
(jesień); 21.-39.,
50.-59. oraz 67.-75.
(wiosna).

SARMIN
maKSi

®

 trudnia żerowanie szkodników i wnikanie
U
patogenów do roślin dzięki wysyceniu
ścian komórkowych krzemem.

 olepsza efektywność gospodarki wodnej
P
poprzez wbudowanie w ściany komórkowe
krzemu oraz odżywienie roślin potasem.

 większa odporność na czynniki
Z
abiotyczne w wyniku strukturalnego
działania krzemu i wpływu potasu na
gospodarkę wodną.

 oprawia ogólną kondycję roślin poprzez
P
synergistyczne oddziaływanie krzemu
i potasu.

 orzystnie wpływa na jakość
K
technologiczną ziarna/nasion poprzez
oddziaływanie na roślinę w całym
okresie wzrostu.
„ Usztywnia” łodygę/źdźbła o skutek
wbudowania w ściany komórkowe krzemu.

Stosuj w dawce
0,5 l/ha w 13.-18.,
21.-29., 30.-36.
fazie BBCH.

WPŁYWA KORZYSTNIE
NA WIELKOŚĆ PLONU

DO STOSOWANIA W OKRESIE
JESIENNYM I WIOSENNYM

SZYBKO POBIERANY PRZEZ
ROŚLINY, ZAPOBIEGA
KONSEKWENCJOM NIEDOBORÓW
SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

POLEPSZA EFEKTYWNOŚĆ
GOSPODARKI WODNEJ

ZWIĘKSZA TOLERANCJĘ ROŚLIN
NA BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE
CZYNNIKI STRESOWE

ZWIĘKSZA TOLERANCJĘ ROŚLIN
NA CZYNNIKI STRESOWE, POMAGA
W LEPSZYM ZIMOWANIU RZEPAKU

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

POPRAWIA JAKOŚĆ
TECHNOLOGICZNĄ NASION

WWW.CIECHAGRO.PL
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Kupuj produkty w programie „Twoja Sarzyna” i zyskuj atrakcyjne bonusy!
Sprawdź na: www.twojasarzyna.pl.

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

www.ciechagro.pl

