UPRAWY
SADOWNICZE
program ochrony

PARTNER

W SADOWNICTWIE

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

FALANGA
250 EC

®

UPRAWA

SPEKTRUM CHORÓB

TERMIN STOSOWANIA BBCH

57-75

zalecana dawka

0,2 kg/ha
FUNGICYD w formie koncentratu do
sporządzania emulsji wodnej (EC),
o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.

JABŁOŃ

3 zabiegi

PARCH JABŁONI

zalecana dawka

0,2 kg/ha
2 zabiegi
WIŚNIA

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.

60-65

Środek stosować zapobiegawczo
lub interwencyjnie, od początku
lub w pełni fazy kwitnienia
(BBCH 60-65).

BRUNATNA ZGNILIZNA
DRZEW PESTKOWYCH

57-75

GRUSZA

PARCH GRUSZY

zalecana dawka

0,2 kg/ha

SZEROKIE OKNO APLIKACJI –
OD 57 DO 75 FAZY BBCH

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.

3 zabiegi
60-65

MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO
STOSOWANIA W SEZONIE
WEGETACYJNYM

BARDZO DOBRE
DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE
I INTERWENCYJNE

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

BRUNATNA ZGNILIZNA
DRZEW PESTKOWYCH

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

emulsja do sporządzania zawiesiny wodnej

Zawartość substancji
aktywnych:

difenkonazol 250 g/l

Mechanizm działania
wg FRAC:

Sposób działania:

3
systemiczny

WWW.CIECHAGRO.PL
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REBAATE
80 WG
REBAATE® 80 WG jest środkiem
grzybobójczym w formie granul
do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu kontaktowym
przeznaczonym do stosowania
zapobiegawczego w ochronie roślin
sadowniczych przed chorobami
grzybowymi. Środek przeznaczony
do stosowania przy użyciu
samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy sadowniczych
i polowych.

®

UPRAWA

SPEKTRUM CHORÓB

JABŁOŃ

PARCH JABŁONI

TERMIN STOSOWANIA BBCH

zalecana dawka

1,9 kg/ha
7 zabiegów

Najlepszy do ochrony
upraw sadowniczych.

Zawiera s.a.
kaptan
800 g/kg.

GRUSZA

od 51

Od momentu nabrzmiewania
pąków kwiatowych w całym
okresie zagrożenia chorobą.

PARCH GRUSZY

zalecana dawka

1,9 kg/ha

od 69

Od końca fazy kwitnienia.

3 zabiegi
CHRONI ROŚLINY PRZED
CHOROBAMI WPŁYWAJĄCYMI
NA JAKOŚĆ I WIELKOŚĆ PLONU

WIŚNIA

GORZKA ZGNILIZNA WIŚNI,
DROBNA PLAMISTOŚĆ
DRZEW PESTKOWYCH

zalecana dawka

KORZYSTNIE WPŁYWA
NA WEGETACJĘ ROŚLINY
CHRONIONEJ

1,9 kg/ha
2 zabiegi
TRUSKAWKA

Od fazy, gdy kwiatostany
pogrubiają się, a kwiaty są
mocno ściśnięte ze sobą, aż
do pełni fazy kwitnienia.

SZARA PLEŚŃ

MOŻLIWOŚĆ KILKUKROTNEGO
STOSOWANIA W SEZONIE

INFORMACJE PODSTAWOWE
UMOŻLIWIA DZIAŁANIA
ZAPOBIEGAWCZE JUŻ OD
WCZESNEJ WIOSNY

Forma użytkowa:

WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej

Zawartość substancji
aktywnych:

kaptan 800 g/kg

Mechanizm działania
wg FRAC:

Sposób działania:

3 – wielostronne działanie kontaktowe, substancja czynna z grupy ftalimidów
kontaktowe

WWW.CIECHAGRO.PL
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SIARKOL
800 SC

®

UPRAWA

SPEKTRUM CHORÓB

TERMIN STOSOWANIA BBCH

RÓŻA (w uprawie polowej
i pod osłonami)

zalecana dawka

3,0 kg/ha
MĄCZNIAK
PRAWDZIWY RÓŻY

SIARKOL® 800 SC jest środkiem
grzybobójczym w formie koncentratu
w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, o działaniu
powierzchniowym, do stosowania
zapobiegawczego w ochronie jabłoni,
winorośli oraz róży przed mączniakami
prawdziwymi. Środek przeznaczony
jest do stosowania przy użyciu
samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza sadowniczego lub
opryskiwacza ręcznego.

5 zabiegów

WINOROŚL

zalecana dawka

2,75-4,0 kg/ha

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych
objawów choroby.

8 zabiegów

MĄCZNIAK PRAWDZIWY
WINOROŚLI

zalecana dawka

JABŁOŃ

6,0-7,5 kg/ha
6 zabiegów
MĄCZNIAK JABŁONI

RZEPAK JARY

12-29

zalecana dawka

3,0 kg/ha

Naturalny wkład
w rozwój Twoich
upraw.

2 zabiegi
zalecana dawka

CHMIEL

3,0 kg/ha

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

Zabieg wykonać bezpośrednio
po wprowadzeniu chmielu na
przewodniki.

1 zabieg

DOSKONAŁE DZIAŁANIE
ZAPOBIEGAWCZE

MĄCZNIAK
PRAWDZIWY

zalecana dawka

6,0 kg/ha

SZEROKI ZAKRES
REJESTRACJI W UPRAWACH
MAŁOOBSZAROWYCH

Zabieg wykonać po osiągnięciu
przez chmiel siatki.

1 zabieg
zalecana dawka

9,0 kg/ha
MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO
STOSOWANIA W CIĄGU SEZONU
WEGETACYJNEGO

Zabieg wykonać w okresie
kwitnienia chmielu lub na początku
zawiązywania się szyszek.

1 zabieg

INFORMACJE PODSTAWOWE

WYGODNA FORMA UŻYTKOWA

Forma użytkowa:

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Zawartość substancji
aktywnych:

siarka elementarna 80%

Mechanizm działania
wg FRAC:

Sposób działania:

M 02 wielostronne działanie kontaktowe
powierzchniowe

WWW.CIECHAGRO.PL
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UPRAWA

SPEKTRUM CHORÓB

TERMIN STOSOWANIA BBCH

zalecana dawka

GRUSZA

7,5 kg/ha
6 zabiegów

BRZOSKWINIA,
MORELA, ŚLIWA

MĄCZNIAK
PRAWDZIWY

zalecana dawka

3,0-5,0 kg/ha
PORZECZKA CZARNA,
PORZECZKA CZERWONA,
PORZECZKA BIAŁA,
AGREST

2 zabiegi
AMERYKAŃSKI
MĄCZNIAK AGRESTU

BORÓWKA WYSOKA,
MALINA

zalecana dawka

3,0 kg/ha
4 zabiegi

TRUSKAWKA

BURAK ĆWIKŁOWY,
BURAK PASTEWNY

MĄCZNIAK
PRAWDZIWY

zalecana dawka

4,0-7,5 kg/ha
3 zabiegi

OGÓREK, DYNIA, KAWON,
CUKINIA, KABACZEK
(uprawa w gruncie, pod
osłonami i w szklarni)

zalecana dawka

1,5 kg/ha
6 zabiegów

31–60

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych
objawów choroby.

UPRAWA

SPEKTRUM CHORÓB

TERMIN STOSOWANIA BBCH

zalecana dawka

MARCHEW,
PIETRUSZKA

1,5 kg/ha
6 zabiegów

MĄCZNIAK
PRAWDZIWY

10–60 i 71–86
Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych
objawów choroby.
31–60 i 71–86

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych
objawów choroby.

41–60, 71 i 91–95
Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

10–61

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

10–89

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

MĄCZNIAK RZEKOMY
DYNIOWATYCH

KAPUSTA GŁOWIASTA
BIAŁA, KAPUSTA
GŁOWIASTA CZERWONA,
KAPUSTA PEKIŃSKA,
KAPUSTA BRUKSELSKA,
KAPUSTA WŁOSKA,
KAPUSTA CHIŃSKA,
KAPUSTA OZDOBNA

SAŁATA MASŁOWA,
SAŁATA RZYMSKA, SAŁATA
LODOWA, SAŁATA LOLLO,
SAŁATA DĘBNOLISTNA,
ENDYWIA, ROSZPONKA,
RADICCHIO, CYKORIA,
RUKIEW (uprawiane
w gruncie, pod osłonami,
w szklarni)

zalecana dawka

3,0 kg/ha
8 zabiegów
13–49

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych
objawów choroby.

MĄCZNIAK
PRAWDZIWY

zalecana dawka

3,0 kg/ha
4 zabiegi

RZODKIEWKA
(uprawiana w gruncie,
pod osłonami, w szklarni)

13–49

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych
objawów choroby.

RZODKIEW CZARNA,
RZODKIEW JAPOŃSKA,
RZODKIEW OLEISTA
zalecana dawka

ROŚLINY ZIELARSKIE
(uprawa w gruncie, pod
osłonami i w szklarni)

3,0 kg/ha
6 zabiegów

zalecana dawka

POMIDOR, BAKŁAŻAN
(uprawa w gruncie, pod
osłonami i w szklarni)

1,5-3,0 kg/ha
6 zabiegów

GROCH SIEWNY
PASTEWNY (peluszka),
GROCH JADALNY na suche
i zielone nasiona, ŁUBIN,
BOBIK, BÓB

zalecana dawka

1,5 kg/ha

MĄCZNIAK
PRAWDZIWY

3 zabiegi

10–61

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

ROŚLINY OZDOBNE

MĄCZNIAK
PRAWDZIWY

zalecana dawka

3,0-5,0 kg/ha
MĄCZNIAK
PRAWDZIWY

6 zabiegów

11–69

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

31–60

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

10–60

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

zalecana dawka

ROŚLINY SZKÓŁKARSKIE
LEŚNE, ODNOWIENIA,
ZALESIENIA ORAZ
PLANTACJE NASIENNE
DRZEW LEŚNYCH

1,2-2,4 kg/ha
3 zabiegi

WWW.CIECHAGRO.PL
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12–49

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych
objawów choroby.

11

10–69

Zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów
choroby.

HALVETIC

®

REGULACJA ZACHWASZCZENIA W SADACH

zalecana dawka

4,6-6,0 l/ha
Herbicyd nieselektywny o działaniu
układowym, stosowanym nalistnie,
w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego (SL).
Środek pobierany jest poprzez zielone
części roślin (liście, zielone pędy
i niezdrewniałą korę), a następnie
przemieszcza się w całej roślinie
i dociera do jej części podziemnych
(korzenie, rozłogi itp.), powodując
zahamowanie wzrostu i rozwoju,
a następnie ich zamieranie. Pierwsze
objawy działania środka (żółknięcie
i więdnięcie) widoczne są po upływie
7-10 dni od zabiegu. Całkowite
zamieranie roślin następuje po około
2-4 tygodniach. Wysoka temperatura
i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

1 zabieg

TERMIN STOSOWANIA
Stosować w okresie od wiosny do
jesieni na zielone chwasty w czasie
ich intensywnego wzrostu.

SADY JABŁONIOWE
I GRUSZOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE
Forma użytkowa:

SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Zawartość substancji
aktywnych:

glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 180 g/l

Mechanizm działania
wg HRAC:

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

Sposób pobierania:

przez liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę

Sposób działania:

systemiczny

Mniejsza ilość wody
na hektar sprzyja
skuteczności
środka

BEZKONKURENCYJNY –
ZMNIEJSZA DO POŁOWY ZUŻYCIE
SUBSTANCJI AKTYWNEJ NA
HEKTAR

TRAFNY – NIEZAWODNOŚĆ
DZIAŁANIA W TWARDEJ
WODZIE I WARUNKACH STRESU
ABIOTYCZNEGO
GOTOWY – WBUDOWANA
OPTYMALNA ILOŚĆ SIARCZANU
AMONU, ADIUWANTÓW
I USZLACHETNIACZY CIECZY
ROBOCZEJ



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA HALVETIC

1

2

3

4

Opatentowana technologia BGT®
wszechstronnie testowana w różnych
warunkach glebowo-klimatycznych
Polski, Europy i świata.

Obniżenie dawki substancji aktywnej na hektar o połowę przy utrzymaniu skuteczności polowej (taka
sama dawka gotowego produktu
w porównaniu do standardowego
produktu zawierającego 360 g/l).

Wbudowany system zwilżaczy, substancji antypiennych oraz siarczanu
amonu, usprawniający skuteczną aplikację produktu, nie wymagający stosowania dodatków wspierających, dzięki
czemu praca rolnika jest ułatwiona.

Ograniczenie wpływu środków
ochrony roślin na środowisko zgodnie z założeniami Zielonego Ładu
i Strategii od Pola do Stołu.

WWW.CIECHAGRO.PL
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DAWKA ŚRODKA

SKUTECZNOŚĆ
CHWASTOBÓJCZA

5,0 l/ha

6,0 l/ha

DAWKA ŚRODKA

CHWASTY WRAŻLIWE

CHWASTY
ŚREDNIOWRAŻLIWE

1,5 l/ha

chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna
bezwonna, rdest ptasi

chaber bławatek,
tasznik pospolity,
tobołki polne,
wyczyniec polny

2,5 l/ha

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

tobołki polne,
wyczyniec polny

3,0 l/ha

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

4,0 l/ha

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.

babka lancetowa, 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

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

CO PO ZASTOSOWANIU ŚRODKA?
Na polu, na którym stosowano środek można
uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe,
siew lub sadzenie można rozpocząć po
2 dniach, gdy na polu zwalczano chwasty
roczne i po 5 dniach, gdy zwalczano chwasty
wieloletnie. W przypadku, gdy na polu
zwalczano jednocześnie chwasty roczne
i wieloletnie zabiegi uprawowe należy
wykonać po 5 dniach.

CZYM JEST BGT® – BETTER
GLYPHOSATE TECHNOLOGY?
Technologia BGT® to innowacyjne połączenie
systemu adiuwantów (substancji pomocniczych)
i innych dodatków, zapewniające pełną
funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie.
Unikalne połączenie wszystkich kluczowych
składników ułatwia przygotowanie cieczy
opryskowej i przyczynia się do zwiększenia jej ilości,
zatrzymywanej na powierzchni roślin, stwarzając
korzystne warunki do wnikania substancji aktywnej
i przemieszczania jej do miejsca działania.

WWW.CIECHAGRO.PL
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CHWASTY
ŚREDNIOWRAŻLIWE

CHWASTY WRAŻLIWE
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AGROSAR
360 SL

®

REGULACJA ZACHWASZCZENIA W SADACH*

zalecana dawka

3,0-8,0 l/ha
1 zabieg

AGROSAR® 360 SL jest środkiem
chwastobójczym w formie koncentratu
do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie. Przeznaczony jest do
zwalczania perzu oraz innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych
i wieloletnich), 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.

TERMIN STOSOWANIA
Od wiosny do jesieni na
zielone chwasty w czasie ich
intensywnego wzrostu.

JABŁOŃ

ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE**

NIEZAWODNY SPECJALISTA
W OCHRONIE SADÓW.
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
GLIFOSAT W POLSCE.

AGREST

ARONIA

PORZECZKA
CZARNA

PORZECZKA
CZERWONA

zalecana dawka

3,0-8,0 l/ha
1 zabieg

HERBICYD
NIESELEKTYWNY

Skutecznie zwalcza
chwasty jednoliścienne
i dwuliścienne.

PORZECZKA
BIAŁA

GRUSZA

ŚLIWA

MORELA

BRZOSKWINIA

TERMIN
STOSOWANIA

CZEREŚNIA

Od wiosny do
jesieni na zielone
chwasty w czasie
ich intensywnego
wzrostu.

PEWNY W DZIAŁANIU
WIŚNIA

*możliwość stosowania mieszaniny: AGROSAR® 360 SL [5,0 l/ha] + CHWASTOX EXTRA® 300 SL [2,5 l/ha] lub
AGROSAR® 360 SL [5,0 l/ha] + CHWASTOX® PROFESSIONAL 750 SL [1,0 l/ha]
**możliwość stosowania mieszaniny: AGROSAR® 360 SL [5,0 l/ha] + CHWASTOX EXTRA® 300 SL [2,5 l/ha]

BRAK OGRANICZEŃ W DOBORZE
UPRAW NASTĘPCZYCH

INFORMACJE PODSTAWOWE
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
W ZWALCZANIU CHWASTÓW
JEDNO- I DWULIŚCIENNYCH

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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DAWKA ŚRODKA

SKUTECZNOŚĆ
CHWASTOBÓJCZA

7,5 l/ha
x2

DAWKA ŚRODKA

CHWASTY WRAŻLIWE

3,0 l/ha

4,0 l/ha

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

5,0 l/ha

7,5 l/ha

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

CHWASTY
ŚREDNIOWRAŻLIWE
8,0 l/ha

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

CHWASTY WRAŻLIWE

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

bodziszek drobny,
jasnota purpurowa

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

mlecz polny,
pokrzywa zwyczajna,
przetacznik perski,
rdest ptasi, szczaw
polny, wierzbownica
gruczołowata

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

krwawnik pospolity,
ostrożeń polny,
pokrzywa zwyczajna,
przetacznik perski

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

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

CHWASTY WRAŻLIWE

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.

WWW.CIECHAGRO.PL

18

19

CHWASTOX
750 SL

®

CHWASTOX® 750 SL jest herbicydem
w formie płynu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania
rocznych chwastów dwuliściennych.
Działa układowo. Środek pobierany
jest głównie przez liście chwastów,
powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu i zamieranie
roślin.

CHWASTOX® 750 SL [1,0 l/ha]

GATUNEK CHWASTU

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

Bodziszek drobny

Skrzyp polny

Gorczyca polna

Sporek polny

Dymnica pospolita

Tobołki polne

Komosa biała

Tasznik pospolity

Mak polny

Wierzbownica gruczołowata

Poziewnik szorstki

Żółtlica drobnokwiatowa

Rzodkiewnik pospolity

zalecana dawka

1,0 l/ha
chwasty wrażliwe

chwasty średniowrażliwe

1 zabieg
CHWASTOX® 750 SL [1,0 l/ha] + GLIFOHERB® 360 SL [5,0 l/ha]

GATUNEK CHWASTU WRAŻLIWEGO

SOLIDNY – ZWALCZA SZEROKIE
SPEKTRUM CHWASTÓW
DWULIŚCIENNYCH

Chwastnica jednostronna

Komosa biała

Stokłosa miękka

Tasznik pospolity

Wiechlina roczna

Mniszek pospolity

Rzodkiewnik pospolity

Bodziszek drobny

Maruna bezwonna

Skrzyp polny

Fiołek polny

Perz właściwy

Starzec zwyczajny

Gorczyca polna

Przetacznik perski

Szarłat szorstki

Gwiazdnica pospolita

Przetacznik polny

Wierzbownica gruczołowata

Jasnota purpurowa

Rdest ptasi

Żółtlica drobnokwiatowa

INFORMACJE PODSTAWOWE

MOMENTALNY – SZYBKI EFEKT
CHWASTOBÓJCZY

ELASTYCZNY – MOŻLIWOŚĆ
STOSOWANIA W SZEROKIM
ZAKRESIE UPRAW

Forma użytkowa:

SL – płyn 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
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Rdestówka powojowata
(syn. Rdest powojowaty)

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

