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kukurydza

Zwalczanie chwastów w kukurydzy  
– rozwiązanie przedwschodowe i poprawki

faza 4–6 liści kukurydzy;
preparaty polecane na poprawki,

dwuliścienne chwasty 
jednoroczne i wieloletnie

lub

faza 3 liści kukurydzy;  
zarówno chwasty dwuliścienne,  
jak i jednoliścienne, 3 substancje 
aktywne uzupełniające się sposobem 
i zakresem działania

POPRAWKI

KUKURYDZA CZYSTY ŁAN STANDARD 

KUKURYDZA CZYSTY ŁAN PREMIUM

do fazy 2 liści kukurydzy; 
jednoroczne chwasty jednoliścienne: 
chwastnica, włośnica i niektóre 
dwuliścienne, w tym komosa,  
przytulia, rdest powojowaty

terbutylazyna, mezotrion, 
S-metolachlor

nikosulfuron, mezotrion

nikosulfuron, mezotrion, terbutylazyna

tienkarbazon metylu,  
izoksaflutol

bromoksynil, terbutylazyna

florasulam, 2,4-D

Zwalczanie chwastów w kukurydzy  
– warianty powschodowe

00 0009 0910 1011 1112 1214 1415 1516 1617 1734 3453 5363 63

Lumax 537,5 SE
4 l/ha

+ atpoLan SoiL maxx 
0,5 l/ha 

adEngo 315 SC
0,33–0,44 l/ha

+ atpoLan SoiL 
maxx 0,5 l/ha 

KuKugran 340 SE
1,6–2 l/ha 

diabLo 306 SE
0,6 l/ha 

niKoSar 060 od 0,7 l/ha
+ JuZan 100 SC 

0,75–1,0 l/ha
+ atpoLan bio 1 l/ha

faza 2–7 (4–5 optymalnie) liści kukurydzy; 
chwasty dwuliścienne i jednoliścienne: 
chwastnica jednostronna, miotła, 
wiechlina i uciążliwy perz

faza 4–6 liści kukurydzy;  
chwasty jednoliścienne,  
w tym perz (perz przy dawce 
Nikosar 060 OD 0,7 l/ha)  
oraz dwuliścienne

zwalczanie perzu: 
kiedy chwasty 
osiągnęły 5–7 liści

skuteczne rozwiązanie 
herbicydowe oparte na 
3 substancjach czynnych 
uzupełniających się zarówno 
sposobem, jak i zakresem 
działania, doglebowe działanie 
terbutylazyny wydłuża efekt 
chwastobójczy, również na chwasty 
późno wschodzące

niKoSar 060 od 
0,5–0,7 l/ha

+ JuZan 100 SC 
0,75–1,0 l/ha

+ tEZoSar 500 SC 
1 l/ha



Rozwiązania w ochronie herbicydowej kukurydzy 
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Preparaty pojedyncze

doglebowe:
 · LUMAX 537,5 SE
 · ADENGO 315 SC

 · KUKUGRAN 340 SE
 · DIABLO 306 SE
 · TITUS 25 WG
 · HECTOR MAX 66,5 WG

 · MAISTER POWER 42,5 OD
 · CHWASTOX TURBO 340 SL
 · MOCARZ 75 WG

NalistNe:
 · NIKOSAR 060 OD
 · JUZAN 100 SC
 · TEZOSAR 500 SC
 · SOLUX 105 OD

Preparat substancja aktywna g/l dawka l lub kg/ha spektrum działania uwagi

Lumax 537,5 SE
terbutylazyna 187,5 

mezotrion 37,5
S-metolachlor 312,5

3,5–4 chwasty jedno- i dwuliścienne, szerokie spek-
trum działania, do 3 liści kukurydzy

3 substancje uzupełniające się sposobem działania, wilgot-
na gleba, bez perzu, działanie głównie doglebowe

adEngo 315 SC tienkarbazon metylu 90
izoksaflutol 225

0,33–0,44

chwastnica jednostronna, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa bia-
ła, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest 
ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku 
(kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, włośnice

do stosowania przed wschodami do 2. (3.) liścia kukury-
dzy, środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno po-
przez korzenie, jak i łodygi kiełkujących chwastów oraz szyb-
ko transportowany w całej roślinie, po zastosowaniu środ-
ka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją, 
przestają rosnąć i zamierają

niKoSar 060 od nikosulfuron 60 0,5–0,7
faza 2–8 liści kukurydzy; chwasty jednoli-
ścienne, w tym perz, niektóre dwuliścienne: 
fiołek, gorczyca, gwiazdnica

świetny komponent do mieszanek, w pełni bezpieczny 
dla kukurydzy, zwalcza perz w większych dawkach

JuZan 100 SC mezotrion 100 0,75–1 faza 4–6 liści kukurydzy; chwasty dwuliścien-
ne oraz chwastnica

idealny partner mieszanek z Nikosar 060 OD, szerokie 
spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, zwal-
cza bylicę, działanie doglebowe i nalistne

tEZoSar 500 SC terbutylazyna 500 1

fiołek polny, komosa biała, maruna bezwon-
na, przetacznik polny, przytulia czepna, psian-
ka czarna, rdestówka powojowata (rdest po-
wojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolity

środek stosować od fazy 2 liści do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 
12–16). Najlepsze działanie środek wykazuje przy zastosowa-
niu do fazy 4 liści kukurydzy w mieszaninie z Nikosarem 060 OD 
i Juzanem 100 SC

SoLux 105 od mezotrion 75
nikosulfuron 30 

1–1,5 faza 2–8 liści kukurydzy; zarówno chwasty 
dwuliścienne, jak i jednoliścienne, w tym perz

mieszanina fabryczna preparatów Milagro i Callisto, 
nowa formulacja OD’esi, lepsze pokrycie chwastów i lep-
sze wnikanie s.a. do tkanek

KuKugran 340 SE bromoksynil 90
terbutylazyna 250

1,6–2 faza 4–6 liści kukurydzy; jednoroczne chwa-
sty dwuliścienne

działanie nalistne parzące (bromoksynil) i doglebowe 
(terbutylazyna); poprawki i komponent do mieszanek; 
ostrożnie z dawką w okresach stresowych (susza) – może 
powodować okresowe przypalenia roślin

diabLo 306 SE florasulam 6,25
2,4-D 300

0,6 faza 2–6 liści kukurydzy; jednoroczne i wielo-
letnie chwasty dwuliścienne do mieszanek z Titusem

tituS 25 Wg rimsulfuron 250 0,05–0,06 faza 2–7 liści kukurydzy; chwasty wieloletnie: 
perz i ostrożeń polny dobry do mieszanek z Diablo 306 SE

HECtor max 66,5 Wg
nikosulfuron 9,2
rimsulfuron 2,37

dikamba 55
0,33–0,44

bodziszek drobny, chwastnica jednostron-
na, komosa biała, perz właściwy, rumian 
polny, wyki

do 6. liścia kukurydzy, najlepsze działanie w okresie in-
tensywnego wzrostu chwastów przy ciepłej i wilgotnej 
pogodzie (perz 15–20 cm)

kukurydza
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 · OSD CYNK
 · OSD MIKRO KUKURYDZA
 · OSD MINERAL
 · OSD FOSFOR
 · OSD POTAS
 · OSD WAPń 
 · OSD BOR

 · cynk 50 g
 · bor 20 g
 · miedź 12 g
 · mangan 35 g
 · molibden 1 g
 · żelazo 45 g

 · NUTRI FOLIAR BASIC
 · NUTRI FOLIAR HIGH B
 · NUTRI FOLIAR HIGH P-K
 · ALFA MIKRO

kukurydza

Preparat substancja aktywna g/l dawka l, kg/ha spektrum działania uwagi

Nikosar 060 od  
+ JuzaN 100 sC  
+ tezosar 500 sC

nikosulfuron 60 
+ mezotrion 100

+ terbutylazyna 500
0,5–0,7 + 1 + 1

faza 4.–6. liścia kukurydzy, optymalnie 4. liść; 
chwasty jedno- i dwuliścienne

działanie nalistne i doglebowe; terbutylazyna i mezo-
trion kontrolują później wschodzące chwasty

Nikosar 060 od  
+ JuzaN 100 sC  
+ atPolaN bio

nikosulfuron 60 
+ mezotrion 100

0,5–0,7 + 1 + 1
faza 2–7 (4–5 optymalnie) liści kukurydzy; chwa-
sty dwuliścienne oraz chwastnica jednostronna, 
miotła, wiechlina i perz (większa dawka)

szerokie spektrum działania, szerokie okno zabie-
gowe, mieszanina bardzo bezpieczna dla roślin ku-
kurydzy, przy perzu dawkę Nikosar zwiększyć do 
0,7 l/ha (4–6 liści perzu)

Nikosar 060 od 
+ kukugraN 340 se

nikosulfuron 60 
+ bromoksynil 90
terbutylazyna 250

0,5–0,7 + 1,2–1,6
faza 4–6 liści kukurydzy; chwasty jednoliścien-
ne, w tym perz oraz dwuliścienne

działanie nalistne i doglebowe = dłuższe działa-
nie także na chwasty kiełkujące, szerokie spektrum 
zwalczanych chwastów

soluX 105 od 
+ dual gold 960 eC

nikosulfuron 30
+ mezotrion 75

+ S-metolachlor 960
1 + 1

faza 2–4 liści kukurydzy, chwasty 
jedno- i dwuliścienne

skuteczność niezależna od fazy rozwojowej chwa-
stów jedno- i dwuliściennych – chwasty kiełkujące,
w fazie liścieni i we wczesnych fazach rozwojowych

titus 25 wg  
+ diablo 306 se

rimsulfuron 250 
+ florasulam 6,25

2,4-D 300
0,04 + 0,6

faza 2–7 liści kukurydzy; chwastnica jedno-
stronna i dwuliścienne, w tym komosa biała

Diablo również na wieloletnie chwasty dwuliścienne

Nawozy dolistne zalecane do stosowania  
w kukurydzy

Średnie pobranie mikroskładników  
na 1 t ziarna kukurydzy
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Nawożenie dolistne kukurydzy Nawożenie kukurydzy

00 09 10 11 12 14 15 16 17 34 53 63

Nutri Foliar basiC 2 l/ha

osd Potas 2 kg/ha

osd CyNk 2 l/ha

osd CyNk 1 l/ha

osd MiNeral 2 kg/ha

osd Mikro kukurydza 
 2 kg/ha

Nutri Foliar HigH P-k 2 l/ha

osd FosFor 2 kg/ha

Nutri Foliar HigH b 2 l/ha

osd bor 1,5 kg/ha

i/lub

i/lub

i/lub

i/lub

i/lub

i/lub

Technologia nawożenia 
dolistnego oparta 
na nawozach z grupy  
Nutri Foliar, charakteryzująca 
się szybkim wnikaniem 
składników w głąb roślin. 
Dodatek wbudowanych 
adiuwantów pozwala na równe 
rozmieszczenie składników 
pokarmowych na powierzchni 
blaszki liściowej.

Znana od wielu lat skuteczność 
nawozów dolistnych OSD 
gwarantuje dostarczenie 
niezbędnych składników 
pokarmowych. Mikroelementy 
uzupełniane są w postaci 
chelatów. Łatwo przyswajalne, 
maksymalnie wykorzystane 
przez rośliny. Charakteryzują 
się dobrą rozpuszczalnością.

korN-kali® 400 kg/ha

korN-kali® 400 kg/ha
lub

sól Potasowa 250 kg/ha

PoliFoska PloN+  
350 kg/ha 

lub  
suProFos® 26 500 kg/ha 

MoCzNik 300 kg/ha
lub rsM 32 300 l/ha

rsM 32 150 l/ha

rsM 28 200 l/ha

FosForaN  
aMoNu 18:46

150 kg/ha

FosForaN  
aMoNu 18:46

150 kg/ha

N: 176–183
P

2
O

5
: 69

K
2
O: 150–160

MgO: 24
S: 23

N: 156–164
P

2
O

5
: 59–60

K
2
O: 112–130

S: 18–20

N: 153
P

2
O

5
: 69

K
2
O: 160

MgO: 49
S: 40

po siewie kukurydzy

N: 155–165
P

2
O

5
: 69

K
2
O: 160

MgO: 49
S: 40

MoCzNik  
200 kg/ha

lub
rsM 32 
200 l/ha

MoCzNik  
150 kg/ha

lub
rsM 28 
200 l/ha

esta® 
kieserit  

graN.
100 kg/ha

esta® 
kieserit graN.

100 kg/ha

* Dawka produktu N-Lock™ 2,5 l/ha. 
**  Herbicyd doglebowy stosujemy w warunkach zgodnych z etykietą rejestracyjną. RSM rozlewamy wachlarzową dyszą do RSM.

Ilość 
dostarczonych 
składników 
w kg/ha

prZEd SiEWEm

1

2

3

4

W CZaSiE SiEWu 
naSion

faZa 3–6 LiśCi

*

*

*

**

FosForaN aMoNu 18:46
150 kg/ha

rsM 28 350 l/ha

herbicyd doglebowy

korN-kali® 400 kg/ha

kukurydza
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N-LockTM – dawka 2,5 l/ha /
N-Lock Max – dawka 1,7 l/ha

Stosować z mineralnymi nawozami azotowymi 
(RSM, mocznik, siarczan amonu, saletra amono-
wa, saletrzak) oraz z nawozami organicznymi.
n-Locktm jest stabilizatorem azotu przeznaczo-
nym do spowalniania procesu nitryfikacji. Zapo-
biega przemianom w glebie – stabilnej i przyswa-
jalnej przez rośliny formy amonowej w formę azo-
tanową. Zmniejsza straty azotu w glebie, utrzy-
mując przyswajalny dla roślin azot w strefie sys-
temu korzeniowego rośliny uprawnej, zwiększa 
jego dostępność w krytycznych fazach rozwojo-
wych roślin. Podnosi efektywność wykorzysta-

nia azotu z zastosowanych nawozów mineralnych  
i organicznych.

n-Locktm (s.a. nitrapiryna 200 g/l lub 300 g/l 
w N-Lock Max) to nowoczesna formulacja opar-
ta na technologii mikrokapsuł, która umożliwia 
prosty zabieg opryskiwaczami polowymi na po-
wierzchnię gleby lub roślin.
Preparat może ograniczać straty azotu do 12 ty-
godni.

www.n-lock.pl

zalety stosowaNia N-loCktM

zwiększoNa dostęPNość azotu
•	Minimalizacja strat azotu – możliwość aplikacji pełnej planowanej dawki N i wymieszania jej z glebą 

przed siewem kukurydzy. 
•	Zwiększona efektywność azotu – dostępność w strefie systemu korzeniowego odpowiedniej ilości 

azotu amonowego w krytycznych fazach rozwojowych roślin. Forma amonowa jest najlepiej przyswa-
jalną przez kukurydzę formą azotu.

•	Zdrowe rośliny – dobrze odżywione rośliny są mniej podatne na wyleganie i choroby grzybowe (mniej-
sze porażenie grzybami fuzaryjnymi).

•	Mniejsza wilgotność nasion – szybsze dosychanie w naturalny sposób ziarna na polu w trakcie dojrze-
wania (zielone liście szybciej oddają wodę z kolby ziarna).

MaksyMalizaCJa PloNu
•	Wzrost plonu – zwiększenie plonu dzięki ciągłej dostępności w fazach krytycznych azotu amonowe-

go w strefie systemu korzeniowego. Wieloletnie badania w Polsce i na świecie pokazują średni przy-
rost plonu o 7%.

•	Ochrona inwestycji w nawozy – świadomość minimalizowania strat azotu będących skutkiem zarów-
no wymywania, jak i ulatniania oraz możliwość stosowania tańszych form azotu (roztwór saletrza-
no-mocznikowy, mocznik, gnojowica, obornik, pomiot kurzy).

•	Wykorzystany potencjał plonowania – lepsze wykorzystanie genetyki odmian.

bezPieCzeństwo środowiska – ekoNoMika
•	Bez dawek dzielonych – uniknięcie ich dzielenia. Możliwość ograniczenia liczby aplikacji dawek nawo-

zów azotowych do dawki jednorazowej. Unikanie uszkodzenia roślin przy powschodowym stosowaniu 
nawozów azotowych oraz wpływu warunków pogodowych (wilgotność gleby) na efektywność dawki 
powschodowej (straty azotu).

•	Możliwość łącznego stosowania po siewie mieszaniny zbiornikowej: roztwór saletrzano-mocznikowy 
+ N-Lock™ + herbicyd doglebowy – 1 zabieg zamiast 3 w dotychczasowej technologii.

•	Ograniczenie ryzyka skażenia wód gruntowych – cecha istotna zwłaszcza u rolników gospodarują-
cych na OSN lub będących w programie „Rolnictwo zrównoważone”. Większa efektywność ograniczo-
nej prawem dopuszczalnej dawki azotu.

•	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Dodatki dla gospodarstw rolnych     

foLia roLniCZa idEaL Wrap 
500 mm × 1800 m i 750 mm × 1500 m

SiatKa roLniCZa idEaL baL
123 cm × 2000 m i 123 cm × 3000 m

materiał: LLdpE + stabilizator uV
technologia produkcji: wydmuch (bLoW) 
gatunek: i
wytrzymałość na rozciąganie: min. 25 mpa
rozciągliwość folii: 70%
kolor: biały
folia z klejem
materiał szpuli: plastik
średnica wewnętrzna szpuli: 76 mm

ZaKiSZaCZ SiLomax 
100 g/10 l wody/10 ton i 500 g/50 l wody/50 ton

forma preparatu: pylista
do rozpuszczenia w wodzie (woda niechlorowana!) 
skład preparatu: mikrobiologiczny 
nie powoduje korozji maszyn 
największa liczba bakterii:
6 × 1010 j.t.k. w 1 g preparatu
bakterie fermentacji mlekowej: 
*  Enterococcusfaecium – CECT 4515 – 20%
*  Lactobacillus plantarum – CNCMI 3235 – 20%
*  Lactobacillus acidophilus – CECT 4529 – 20%
*  Pediococcus acidilactici – CNCMI 3237 – 20%
*  Lactobacilus buchneri – CCM 1819 – 20%

materiał: pE + stabilizator uV
kolor: seledynowy
gramatura/gęstość: 9 g +/- 0,5 g
wytrzymałość na rozciąganie: minimum 250 kg
materiał szpuli: tektura 
średnica wewnętrzna szpuli: 76 mm



Najlepsze odmiany zbóż jarych w sezonie 2019

pszenica jęczmień jary owies

tybalt arabella goPlaNa su lolek kuCyk ella tiM

Hodowca Wiersum Plantbreeding Danko Danko Saaten Union Danko Danko IGP Polska

klasa/typ A E/A E/A pastewny pastewny pastewny zwyczajny

rejestracja PL 2005 PL 2011 PL 2005 PL 2014 PL 2012 PL 2012 DE 2013

Plonowanie wieloletnie wysokie wysokie bardzo wysokie bardzo wysokie wysokie bardzo wysokie wysokie

termin dojrzewania średnio późny wczesny średnio późny średni średni średni wczesny

Mtz wysoka średnia wysoka średnia wysoka bardzo wysoka bardzo wysoka

wysokość roślin niska średnia średnia średnia średnia bardzo niska, niska niska

zdrowotNość – skala 9o

Mączniak prawdziwy  +++(+) 8,2 +++ 8,2 +++ 8,4 +++ 8,0 +++ 8,3 +++ 8,7 +++ 4

CeCHy JakośCiowe

gęstość wysoka wysoka wysoka średnia wysoka średnia wysoka

wyrównanie ziarna wysokie wysokie wysokie wysokie średnie wysokie bardzo wysokie

zawartość białka bardzo wysoka wysoka wysoka średnia średnia średnia wysoka

obsada roślin (szt./m2) 360–400 400–450 400–450 260–370 280–320 280–320 300–350

ilość wysiewu (kg/ha) 160–180 180–200 180–200 140–180 130–150 140–160 140–160

Cechy szczególne

stabilny plon,  
ponadprzeciętne  

parametry jakościowe  
zbieranego ziarna

wczesna, odporna  
na osypywanie

plenna, 
wysokojakościowa,  

zdrowa 

wysoki plon
ziarna na obu

poziomach
agrotechniki

odporność na mączniaka  
(gen Mlo)

niski, wysoko  
plonujący jęczmień  

bardzo wysoki plon 
przy wczesnym zbiorze

Opracowano na podstawie wyników COBORU i informacji hodowców.
Cecha:  + – cecha dobra;  ++ – cecha bardzo dobra; +++ – cecha wybitnie dobra; nd – nie dotyczy
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zboża
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su lolek

CeCHy JakośCiowe

CeCHy JakośCiowe

siew

siew

Gęstość: średnia

Wyrównanie ziarna: wysokie

Zawartość białka: średnia

Gęstość: wysoka

Wyrównanie ziarna: bardzo wysokie

Udział łuski: niski

Ilość wysiewu: 140–180 kg/ha

Obsada roślin: 270–340 szt./m2

Wymagania glebowe: mniejsze

ilość wysiewu: 140–160 kg/ha

Obsada roślin: 300–350 szt./m2

Wymagania glebowe: średnie/słabsze

zdrowotNość OCENA COBORU* zdrowotNość OCENA COBORU*

*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka

*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka

zboża

tiM
OWIES WCZESNY I POTęŻNIE 

PLONUJĄCY

WYSOKI PLON NA KAŻDYM POLU

owies
TYP: ZWYCZAJNY ŻóŁTYJęCzMień Jary

TYP: PASTEWNY
Rejestracja: Niemcy 2013

Hodowla: IGP Polska
Rejestracja: Polska 2014  

Hodowla: Saaten Union

 odmiana o bardzo wysokim potencjale plonu 
ziarna na obu poziomach agrotechniki

 dobre wyrównanie ziarna – bardzo wysoki plon 
ziarna celnego

 odmiana średniowysoka o bardzo dobrej 
sztywności słomy

 wysoka tolerancja na mączniaka prawdziwego

 połączenie wczesności z bardzo wysokim 
plonowaniem

 odporny na wyleganie 

 o sztywnej słomie

 bardzo niski udział łuski

 grube, ciężkie ziarno

zalety: zalety:

wyNiki PloNowaNia

Doświadczenia BSA 2015, Niemcy, poziom a1 i a2

SU LOLEK IRON MARTHE NATASIA TOCADA

a1

a2

8

5

6

4
5

8

5

6

4
5

MorFologia i geNetyka MorFologia i geNetyka

Plonowanie wieloletnie: bardzo wysokie

Termin dojrzewania: średni

MTZ: średnia

Wysokość roślin: średnie

Plonowanie wieloletnie: wysokie

Termin dojrzewania: wczesny

MTZ: bardzo wysoka

Wysokość roślin: niskie

wzmocnić  
ochronę 

fungicydową

wzmocnić  
ochronę 

fungicydową

niska niska

standardowa 
ochrona 

fungicydowa

standardowa 
ochrona 

fungicydowa

średnia średnia

podwyższona od-
porność 

genetyczna

podwyższona od-
porność 

genetyczna

wysoka wysoka7,8 7,8

8,0 4,0mączniak prawdziwy mączniak prawdziwy

7,0 plamistość siatkowa

7,0 rdza jęczmienia

n o t a t k i
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Zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych 
w zbożach

25 29 30 31 32 37 39

LanCEt pLuS 125 Wg 
0,2 kg/ha

+ daSSoiL 0,5 l/ha

fiołek, miotła, komosa, 
maruna, przytulia,  
samosiewy rzepaku

duża miotła zbożowa, 
owies głuchy, wyczyniec, 
życice

pixxaro™ 0,25–0,5 l/ha

dymnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia 
czepna, chaber bławatek, mak pospolity

HuZar aCtiV 387 od
1 l/ha

chaber, komosa, mak, 
miotła, przytulia, 
przetaczniki, samosiewy 
rzepaku

foxtrot 069 EW
0,8–1,2 l/ha

Nie stosować
w JęCzMieNiu oziMyM!

Nie stosować
w JęCzMieNiu!

miotła zbożowa, wyczyniec 
polny, włośnice, owies 
głuchy

samosiewy rzepaku, 
rumianowate, ostrożeń, 
przytulia, chaber bławatek 
i wiele innych chwastów 
dwuliściennych

diabLo 306 SE 
0,4–0,6 l/ha

fraxiaL 50 EC 0,9–1,2 l/ha

lub

lub

lub
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Preparat
Substancja  
aktywna g/l

Dawka
l, g/ha Spektrum działania Uwagi

Rejestracja Mecha-
nizm 

działa-
nia

P PŻ Ż J

FraXial  
50 eC

pinoksaden 50 0,6–1,2
duża miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec, życice
(w zbożach ozimych na wyczyńca 0,9–1,2 l/ha)

Szerokie okno zabiegowe od 3. liścia do widocznego liścia flagowego 
(GS 13–37), do stosowania również w jęczmieniu.

x x x x A

diablo  
306 se

florasulam 6,25
2,4-D 300

ozime i jare: 
0,4–0,6

chaber bławatek*, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, ja-
snota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bez-
wonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, sa-
mosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
*do 3 liści

Bardzo wysoka skuteczność na wszystkie chwasty dwuliścienne, środek naj-
skuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2–6 liści, przytulię czepną 
zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate, ciepła i wil-
gotna pogoda przyspiesza działanie.

x x x x B / O

FoXtrot  
069 ew

fenoksaprop-P-
etylowy 69

1–1,2
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, 
wyczyniec polny

Najskuteczniej działa na chwasty w fazie od 2 liści do końca fazy krzewienia, 
poszerzenie działania mieszaniny z Sekatorem 125 OD (0,15 l/ha) o chwa-
sty dwuliścienne.

x x  A

PiXXaro™ arylex™ 12
fluroksypyr 280 0,25–0,5

dymnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, 
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik 
pospolity

Bardzo szerokie okno zabiegowe – od fazy 13 do 45 BBCH, działanie już 
w temperaturze 2, maks. do 25°C. Zwalcza przytulię do wysokości 40 cm, 
gwiazdnicę i komosę do 25 cm.

x x x x O

laNCet Plus  
125 wg 

florasulam 25
aminopyralid 50
piroksysulam 50

0,2
uciążliwe chwasty dwuliścienne, w tym ostrożeń, przytulia, 
rdest powojowy, fiołek, rumian, chaber bławatek i miotła 
zbożowa

Stosować z adiuwantem, średnia dobowa temperatura nie niższa niż 5°C, 
szybkie wnikanie do rośliny (deszcz w ciągu 1 godz. od zastosowania nie 
wpływa ujemnie na działanie), termin od fazy początku krzewienia do fazy 
pierwszego kolanka.

x x x  B / O

Huzar aCtiv  
387 se

jodosulfuron 
metylosodowy 
10 2,4-D 377

0,75–1

bodziszek drobny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, 
iglica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak po-
lny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, 
przetacznik polny, rdest plamisty, rumian polny, samosie-
wy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, 
tobołki polne

Stary Huzar wzmocniony 2,4-D, poszerzona rejestracja o: bodziszek drob-
ny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, stu-
licha psia, sporek polny.

x x x B / O

Hurler  
200 eC

fluroksypyr 200 0,6–1
chwasty dwuliścienne, w tym przytulia czepna, gwiazdni-
ca, jasnota

Zwalczanie przytulii w późnych fazach rozwojowych, pozostałe w fazie rozety.
Działa już od temperatury 7°C. x x O

blusky  
500 wg

 metsulfuron  
metylu 250
tribenuron  

metylowy 250

0,016–0,02

bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdni-
ca pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, ma-
runa bezwonna, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, 
przetacznik bluszczykowy, rdest powojowy, rumianek po-
spolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Zawiera substancje czynne o działaniu systemicznym. Pobierane są one za-
równo przez liście, jak i przez korzenie. W roślinie szybko się przemieszczają 
wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szerokie okno zabiegowe.

x x x x B

MustaNg 
Forte  
195 se

florasulam 5 
aminopyralid 10     

2,4-D 180

ozime: 1
jare: 0,8

chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasno-
ta purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwon-
na, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, samo-
siewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Bardzo wysoka skuteczność na wszystkie chwasty dwuliścienne, środek naj-
skuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2–6 liści, przytulię czep-
ną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wy-
sokości 25 cm oraz fiołek polny przed kwitnieniem, ciepła i wilgotna pogo-
da przyspiesza działanie, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 
5°C) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach.   

x x x x B / O

NoMad  
75 wg

piroksysulam 75 0,1–0,12
miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik 
pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, prze-
tacznik bluszczykowy, przetacznik perski

Środek najskuteczniej niszczy wrażliwe chwasty dwuliścienne znajdujące się 
w fazie 2–6 liści (rozety), a miotłę zbożową do końca stadium fazy krzewienia.

x x x B

Rozwiązania w ochronie herbicydowej zbóż

P – pszenica, PŻ – pszenżyto, Ż – żyto, J – jęczmień; × – rejestracja

zboża
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Adiuwanty zalecane z herbicydami

Adiuwanty zalecane z fungicydami,  
insektycydami i nawozami dolistnymi

Ochrona fungicydowa zbóż

zboża

działanie

Nazwa 
handlowa 

skład 
dawka
l, kg/ha

pokrycie
przyczep-

ność
penetra-

cja
bufor pH

adiuWanty WiELofunKCyJnE

as 500 sl*

sole amonowe kwasów 
wielozasadowych i hy-
droksykwasów karbok-
sylowych, polimer oksy-
etylizowanej aminy, re-
gulator pH

1–1,5 ++ ++ +++ ++++++

atPolaN bio 
80 eC

estry metylowe kwa-
sów oleju rzepakowe-
go 80%, substancje po-
wierzchniowo czynne 
i buforujące pH cieczy 
opryskowej 20%

1 ++++ ++++ +++ ++++++

oLEJE minEraLnE

atPolaN 80 eC olej SN 76% 1–1,5 ++ +++ +++

atPolaN soil 
MaXX 

olej parafinowy  
+ emulgatory

0,3–0,6 

zapewnia optymalne utrzymanie herbicydu 
w strefie kiełkowania nasion chwastów, 
ogranicza przemieszczanie się środka w głąb 
gleby, zwiększa skuteczność chwastobójczą 
w trudnych warunkach (susza)

* zalecany z glifosatami

działanie

Nazwa 
handlowa 

skład 
dawka

l/ha
pokrycie

przyczep-
ność

penetracja bufor pH

PreveNtor polimer (pinolen) 0,2–0,4 +++ +++++ ++++ +++

lewar PH
(do fungicydów)

surfaktant 0,75–1,2 ++++ ++++ ++++ ++++

+, ++ – słabe działanie; +++, ++++ – średnie działanie; +++++, ++++++ – bardzo dobre działanie

paLaZZo 1,4–2 l/ha 

tErn prEmium 575 EC 
0,8 l/ha 

+ ProFiNity 180 sC
0,3–0,5 l/ha 

mEgySto 0,8 l/ha
+ rekord 125 sC 

0,5 l/ha

matador  
303 SE
1,5 l/ha

ZBOŻA ZDROWY ŁAN EKONOMICZNY

ZBOŻA ZDROWY ŁAN STANDARD

25 30 31 32 34 37 39 49 51 59 61–69

taZEr 250 SC 0,6 l/ha
+ buZZ uLtra df  

0,2–0,33 kg/ha

tErn prEmium 575 EC 
0,6 l/ha 

+ unix 75 Wg 0,6 kg/ha ELatuS pLuS 0,6 l/ha + pLExEo 0,8 l/ha

ZBOŻA ZDROWY ŁAN PREMIUM
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zboża

Rozwiązania w ochronie fungicydowej zbóż

Preparat substancja aktywna g/l dawka
l/ha spektrum działania uwagi

piErWSZE ZabiEgi WioSEnnE t1

terN PreMiuM 575 eC propikonazol 125
fenpropidyna 450

0,6–0,8
mączniak, choroby podstawy 
źdźbła

Fenpropidyna (morfolina) o najlepszym działaniu na mączniaka prawdziwego zbóż, cyprodynil – świetne 
działanie na choroby podstawy źdźbła.

uNiX 75 wg cyprodynil 750 0,6–0,8

Palazzo
fenpropimorf 200

epoksykonazol 62,5 
metrafenon 75

1,4–2
mączniak, rdze, podstawa 
źdźbła

Połączenie 3 substancji aktywnych o różnorodnym działaniu przeciwko chorobom podstawy źdźbła, mącz-
niakowi, septoriozom.

ProFiNity 180 sC pyriofenon 180 0,3–0,5
mączniak!, choroby podstawy 
źdźbła, septorioza, rdze, 
fuzarioza

Pyriofenon o wybitnym działaniu zapobiegającym mączniakowi oraz chorobom podstawy źdźbła, wzmocnio-
ny fenpropidyną wyniszczającą mączniaka oraz propikonazolem kontrolującym septoriozy i rdze.

terN PreMiuM 575 eC propikonazol 125
fenpropidyna 450 0,6–0,8

ZabiEgi W oCHroniE LiśCia fLagoWEgo t2

elatus Plus PleXeo benzowindyflupyr 100
metkonazol 60

0,6
0,8

rdza brunatna pszenicy, rdza 
żółta, septorioza paskowana 
liści pszenicy, septorioza plew

Najnowsze na polskim rynku rozwiązanie z grupy SDHI  w połączeniu z metkonazolem, które wykazuje bar-
dzo wysoką skuteczność przeciw najważniejszym chorobom zbożowym, w szczególności septoriozie i rdzy. 
Jedyny produkt z grupy SDHI zarejestrowany na rdzę żółtą w pszenicy ozimej i jarej. Szybko wchłania się 
w warstwę woskową i tkanki liścia. Po sprawnym pobraniu powoli przemieszcza się w liściach, co zapewnia 
ich długą ochronę.

Megysto izopirazam 125  
cyprokonazol 80

0,8
rdze, septoriozy, DTR, 
plamistość siatkowa, 
rynchosporioza

Nowe połączenie izopirazamu i cyprokonazolu nakierowane przeciwko rdzom, septoriozom, DTR, plamisto-
ści i rynchosporiozie, wzmocnione o epoksykonazol przeciwko septoriozom; rozwiązanie o podwyższonej 
skuteczności.

rekord 125 sC epoksykonazol 125 0,5

tazer 250 sC azoksystrobina 250 0,6

rdze, septorioza plew i liści!, 
plamistość siatkowa!

Długa i bardzo skuteczna ochrona liścia flagowego, kompletna mieszanina na wszystkie uciążliwe choroby 
grzybowe w okresie wiosennym, dodatkowo fizjologiczna odporność i efekt zieloności.

buzz ultra dF tebukonazol 750 0,2–
0,33

ZabiEgi W oCHroniE KłoSa t3

Matador 303 se tiofanat metylowy 233 
tetrakonazol 70

1,5 fuzarioza kłosa, septorioza Działanie na fuzariozę kłosów, a także na pojawiające się septoriozy i rdzę.
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Zalecane stosowanie regulatorów w uprawie  
pszenicy i jęczmienia ozimego

zboża

modduS 250 EC
0,3 l/ha

do 39 BBCH

mEdax max 0,4 kg/ha 
+ StabiLan 750 SL

 1 l/ha

mEdax max 
0,3–0,4 kg/ha 

mEdax max 
0,4 kg/ha 

mEdax max 
0,5 kg/ha 

PszeNiCa

JęCzMień

514939373230292521 59

StabiLan 750 SL 
1 l/ha

+ modduS 250 EC 
0,3 l/ha

wczesny/
optymalny siew

późny siew
(dokrzewianie roślin)

StabiLan 
750 SL 
1 l/ha

+ modduS 
250 EC 
0,2 l/ha

StabiLan 
750 SL 
0,7 l/ha

+ modduS 
250 EC 
0,2 l/ha

modduS 
250 EC

0,5–0,6 l/ha

modduS 
250 EC

0,3–0,6 l/ha

CEronE
480 SL
0,5 l/ha

CEronE
480 SL
0,4 l/ha

ODMIANY PODATNE 
NA WYLEGANIE

ODMIANY MNIEJ 
PODATNE NA 
WYLEGANIE

duża gęstość 
siewu

wysokie nawożenie 
N w fazie strzelania 
w źdźbło, wysoki 
spodziewany plon

lub

lub

Nawożenie dolistne zbóż

25 29 30 31 32 34 37 39 49 51 59 61–69

nutri foLiar HigH p-K 2 l/ha

oSd potaS 1–2 kg/ha

oSd foSfor 1–2 kg/ha

nutri foLiar 
baSiC 1 l/ha

nutri foLiar 
HigH b 1 l/ha

aLfa miKro 
2 l/ha

aLfa miKro  
2 l/ha

oSd bor/oSd 
miKro ZbożE 

1 kg/ha

oSd bor/oSd 
miKro ZbożE 

1 kg/ha

oSd minEraL 
2 kg/ha

oSd minEraL 
2 kg/ha

aLfa miKro 
2 l/ha

aLfa miKro 
2 l/ha

nutri foLiar 
baSiC 1 l/ha

nutri foLiar 
HigH b 1 l/ha

prot3in 4 l/ha

Potas – brak 
potasu wpływa 
na ograniczenie 
pobierania azotu, 
co w konsekwencji 
obniża plon

Fosfor wpływa 
na prawidłowy 
wzrost systemu 
korzeniowego 
i tkanki 
mechanicznej, 
ograniczając 
wyleganie

siarka aktywuje enzymy, 
bierze udział w syntezie 
aminokwasów, warunkuje 
prawidłowe pobieranie 
azotu.

Prot3in – azot, magnez i siarka 
wpływają na wzrost zawartości 
białka i wyższą gęstość.

alFa Mikro – pełen skład 
mikroelementowy:  
Mn, Cu, Zn, Fe, Mo.
ALFA Mikro jest wysoko 
skoncentrowanym nawozem 
mikroelementowym, 
w którym składniki są 
schelatowane przez EDTA 
(nowoczesny chelat). Jest 
uniwersalny w zastosowaniu 
pod różne uprawy.
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TERRA-SORb FOLIAR 
– technologia stymulacji 
aminokwasowej roślin

NANO-gRO™ AQUA  
– technologia indykacji 
odporności roślin 

 mniejsza reakcja roślin na warunki 

stresowe

 szybka regeneracja

 stabilny plon w trudnych warunkach 

 maksymalne wykorzystanie potencjału 

roślin

 wzrost roślin

 poprawa metabolizmu roślin

 pobudzenie odporności na choroby 

i warunki stresowe

 poprawa zaopatrzenia roślin w składniki

pokarmowe i wodę

korzyśCi z zastosowaNia korzyśCi z zastosowaNia

n o t a t k i n o t a t k i

Stymulacja rozwoju zbóż

lub

bLaCK Star 2 l/ha 

tErra-Sorb foLiar 2 l/ha 

maxi groW  
0,5 l/ha 

25 29 30 31 32 34 37 39 49 51 59 61–6925 29 30 31 32 34 37 39 49 51 59 71–92

nano-gro™ 
aQua 0,25 l/ha

Inicjacja odporności poprzez 
pobudzenie mechanizmów 
obronnych rośliny  
do wzmożonego wzrostu  
i rozwoju

Intensywna stymulacja rozwoju 
poprzez działanie hormonów 
roślinnych – auksyny, cytokininy, 
gibereliny

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, 
większa liczba włośników odpowiedzialnych za 
pobieranie składników pokarmowych i wody

Przygotowanie i regeneracja oraz poprawa kondycji 
po przebytych stresach: herbicydowym, suszy, niskiej 
temperatury i innych czynników

silNy korzeń

szybka regeNeraCJa

wigor i rozwóJodPorNość 
Na stresy

zboża

Preparat
dawka 

l/ha
Fazy szczególnej  

wrażliwości
uwagi

NaNo-gro™
aQua

0,25
Wczesna wiosna za-
raz po rozpoczęciu 
wegetacji

Zabieg wykonać w celu lepszego krzewienia się 
zbóż ozimych, poprawy kondycji i lepszego przy-
gotowania się do okresu wiosennego wzrostu. 

terra-sorb 
Foliar

2

Wiosna; od począt-
ku wegetacji do 
końca krzewienia

Zabieg wykonać w celu szybkiej regeneracji roślin 
po uszkodzeniach zimowych, poprawy krzewienia 
i rozwoju systemu korzeniowego.

Od początku strze-
lania w źdźbło do 
fazy kłoszenia

Preparat zastosować przed zapowiadanymi nie-
korzystnymi zjawiskami (susza, długotrwałe opa-
dy, duże wahania temperatury, fitotoksyczność 
ŚOR) lub na początku ich trwania.



AlFA Mikro

ALFA Mikro jest wysoko skoncentrowanym nawozem mikroelementowym, w którym składniki są 
schelatowane przez EDTA (nowoczesny chelat). Jest uniwersalny w zastosowaniu pod różne upra-
wy. Jest odpowiedzią na potrzebę efektywnego dokarmiania mikroelementami i bezpieczeństwa 
stosowania w mieszaninach z innymi nawozami dolistnymi, a także środkami ochrony roślin.

azot Mangan Miedź Cynk żelazo Molibden

20 40 10 15 2 2,5

skŁad (g/l):
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zboża

 składniki w pełni rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu efektywnie pobierane przez roślinę 

i uzupełniające niedobory

 stabilność składników w szerokim zakresie pH cieczy roboczej od 4 do 8, co daje pełne bezpieczeń-

stwo mieszalności bez zagrożenia wytrącania nierozpuszczalnych związków w postaci osadu (tak 

się dzieje przy solach i wodorotlenkach)

 obniża napięcie powierzchniowe cieczy, dzięki czemu zwiększa powierzchnię działania nawozu i jego 

efektywność

 płynna forma nawozu ułatwiająca aplikację

 maksymalna chelatacja mikroelementów

 jeden produkt do wszystkich upraw rolniczych

 mieszalność ze wszystkimi środkami ochrony roślin

 przebadanie działania środków ochrony roślin w połączeniu z nawozem alfa mikro – pamiętajmy, 

że samo wymieszanie nawozu z ŚOR nie gwarantuje 100% działania poszczególnych środków

 obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy

 natychmiastowe pobranie mikroelementów przez roślinę

 jakość gwarantowana przez firmę ADOB

Mangan:
 pierwiastek fotosyntezy
 bierze udział we wbudowywaniu azotu w aminokwasy – białko 

Miedź:
 pierwiastek oddychania
 zwiększa odporność na choroby grzybowe i bakteryjne 
 efektywne wykorzystanie azotu

Cynk:
 pierwiastek odporności na stres
 wpływa na przemiany azotanowe 
 odpowiedzialny za produkcję aminokwasu tryptofanu, który odpowiada za produkcję auksyn

bor:
 pierwiastek regulacji wzrostu komórek
 odpowiedzialny za produkcję ligniny – wymarzanie

żelazo:
 pierwiastek chlorofilu
 należy podawać duże ilości przy pH powyżej 6,5
 największe pobranie z wszystkich mikroelementów

Molibden:
 pierwiastek gospodarki azotowej
 brak pierwiastka powoduje nagromadzenie formy azotanowej

korzyśCi z zastosowaNia

NaJważNieJsze FuNkCJe MikroeleMeNtów 

PorówNaNie ForM wystęPowaNia MikroeleMeNtów w NawozaCH

alFa Mikro – chelat sole tlenki oraz wodorotlenki

100% rozpuszczalność 
 w wodzie

Rozpuszczalność zależna  
od pH cieczy roboczej

Brak rozpuszczalności w wodzie

Natychmiastowe pobranie 
mikroelementów

Pobranie zależne od  
pH cieczy roboczej

Działanie doglebowe po dłuższym czasie

Możliwość mieszania  
ze wszystkimi ŚOR

Utrudnione mieszanie  
z innymi agrochemikaliami 

Utrudnione mieszanie 
z innymi agrochemikaliami

Przebadanie działania ŚOR  
w połączeniu z ALFA Mikro

Brak pewności, że ŚOR  
zadziałają w 100%

Brak pewności, że ŚOR zadziałają w 100%
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Program ochrony rzepaku ozimego i jarego

przed 
siewem

przyrost liści, tworzenie się 
 rozety i pędu

bezpośrednio 
po siewie

chowacze, słodyszek rzepakowy, pryszczarek

cz
er

ń 
kr

zy
żo

w
yc

h
, 

su
ch

a 
zg

ni
liz

na

wschody

a
m

m
o

 S
u

p
E

r
 1

0
0

 E
W

 0
,1

 l/
ha

lu
b 

p
r

o
tE

u
S 

11
0

 o
d

 0
,5

–0
,6

 l/
ha

d
u

r
S

b
a

n
 4

8
0

 E
C

 0
,6

 l/
ha

HErbiCydy poWSCHodoWE
butiSan 500 SC 1,5 l/ha 

lub gaLEra 334 SL 0,35 l/ha

dobór fungiCydóW do oCHrony rZEpaKu

targa 10 EC 0,35 l/ha 
+ atpoLan bio 1 l/ha

Caryx 240 SL 1 l/ha

buZZ uLtra df 0,33 kg/ha

toprEx 375 SC 0,5 l/ha

SEKiL 20 Sp 0,12 kg/haH
E

r
b

iC
y

d
y

 d
o

g
LE

b
o

W
E

b
u

ti
S

a
n

 5
0

0
 S

C
 1

,5
 l/

ha
 

+
 C

o
m

m
a
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d

 4
8

0
 E

C
 0

,1
5

–0
,2

 l/
ha

+
 a

tp
o

L
a

n
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o
iL

 m
a

x
x

 0
,5

 l/
ha

p
r

E
V

En
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r
 0

,2
5

 l/
ha

30191612111000

kwitnienie dojrzewanie
wybijanie w pęd i tworzenie 

pączków kwiatowych

sklejacz 
łuszczyn

Dwuzabiegowa technologia 
ochrony okołokwitnieniowej

czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, 
szara pleśń

C
L

a
iS

tE
r

 m
a

x
 

 0
,5

 l/
hataZEr 250 SC 0,6 l/ha + 

buZZ uLtra df 0,2 kg/ha

primaSoL 0,67–1 l/ha

taZEr 250 SC 
0,6 l/ha 

primaSoL
0,67–1 l/ha

matador 303 SE 1,75 l/ha

SEKiL 20 Sp 
0,12 kg/ha

ammo SupEr  
100 EW  
0,1 l/ha

protEuS 110 od
0,5–0,6 l/ha 

p
r

E
V

En
to

r
 0

,2
5

 l/
ha

8061–695750

inSEKtyCydyHErbiCydy fungiCydy

lub

lub

lub

lub



34

www.agreo.pl

35

rzePak

Rozwiązania w ochronie fungicydowej rzepaku

Preparat substancja aktywna g/l
dawka
l, kg/ha

spektrum działania uwagi

PriMasol boskalid 133,
metkonazol 60

0,67–1
zgnilizna twardzikowa, czerń 
krzyżowych, szara pleśń

Zapobiegawczo i interwencyjnie wiosną w czasie kwitnienia rzepaku.

syrius 250 ew
lub tarCza ŁaN 
eXtra 250 ew

tebukonazol 250 0,75–1

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

Świetne działanie na suchą zgniliznę, działanie regulujące wzrost, do stosowania solo i w mieszaninach, 
I i II zabieg na wiosnę; temperatura powyżej 12°C, nie stosować w rzepaku częściej niż 2 razy w okresie 
wegetacji.

buzz ultra dF tebukonazol 750 0,33
zgnilizna twardzikowa, 
sucha zgnilizna kapustnych

Tebukonazol w nowej formulacji DF do stosowania solo i w mieszaninach.

tilMor 240 eC tebukonazol 160, 
protiokonazol 80

1
sucha zgnilizna, szara pleśń, 
czerń krzyżowych

Połączenie 2 triazoli, działanie regulujące wzrost, polecany na I wiosenny zabieg, temperatura powyżej 
12°C. 

toPreX 375 sC difenokonazol 250, 
paklobutrazol 125

0,5 
sucha zgnilizna, szara pleśń, 
czerń krzyżowych

Połączenie 2 triazoli, działanie regulujące wzrost, polecany na I wiosenny zabieg, nie później niż do fazy 
zielonego pąka.

syrius 250 ew 
+ tazer 250 sC 

tebukonazol 250 
+ azoksystrobina 250

0,6 + 0,6
zgnilizna twardzikowa, czerń 
krzyżowych 

Mieszanina na II zabieg od fazy zielonego pąka do początku kwitnienia, działanie interwencyjne i zapobie-
gawcze (długie działanie azoksystrobiny), poprawia również odporność fizjologiczną i elastyczność łusz-
czyn (30 g azoksystrobiny działa 1 tydzień).

PiCtor 400 sC boskalid 200, 
dimoksystrobina 200

0,5
sucha zgnilizna kapustnych, 
czerń krzyżowych, zgnilizna 
twardzikowa, szara pleśń

Zwalczanie wiosenne zgnilizny twardzikowej, środek stosować od fazy zielonego pąka do początku fazy 
kwitnienia, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

ProPulse 250 se fluopyram 125, 
protiokonazol 125

1 
zgnilizna twardzikowa, czerń 
krzyżowych, szara pleśń

Stosowany w okresie kwitnienia, na wszystkie choroby występujące w tym czasie. Działanie systemiczne, 
stosowanie zapobiegawcze i interwencyjne.

 syrius 250 ew  
+ Matador 303 se

tebukonazol 250 
+ tiofanat metylowy 233, 

tetrakonazol 70
 0,6 + 1 

zgnilizna twardzikowa, czerń 
krzyżowych, szara pleśń 

Mieszanina na II zabieg w czasie opadania pierwszych płatków, działanie interwencyjne i zapobiegawcze.

CaryX 240 sl metkonazol 30, 
chlorek mepikwatu 210

1–1,4 
sucha zgnilizna kapustnych, 
szara pleśń, czerń krzyżowych

Działanie fungicydowe regulujące wzrost roślin (już w temperaturze 5°C chlorek mepikwatu zaczyna dzia-
łanie).

aMistar Xtra 280 sC azoksystrobina 200,
cyprokonazol 80

0,8–1 
czerń krzyżowych, szara 
pleśń, zgnilizna twardzikowa

Zapobiegawczo i interwencyjnie od początku do końca kwitnienia.

syMetra 325 sC izopirazam 125,
azoksystrobina 200

1 zgnilizna twardzikowa Zapobiegawczo i interwencyjnie po zauważeniu pierwszych objawów, od początku do końca kwitnienia.
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Nawożenie dolistne rzepaku

61–6957 805030191612111000

nutri foLiar HigH p-K 
2 l/ha

oSd potaS 1–2 kg/ha

oSd foSfor 1–2 kg/ha

nutri foLiar 
baSiC 1 l/ha

nutri foLiar 
HigH b 1 l/ha

aLfa miKro 
2 l/ha

aLfa miKro 
2 l/ha

oSd bor/
oSd miKro 

rZEpaK 
1 kg/ha

oSd bor/
oSd miKro 

rZEpaK 
1 kg/ha

oSd minEraL 
2 kg/ha

oSd minEraL 
2 kg/ha

aLfa miKro 
2 l/ha

aLfa miKro 
2 l/ha

nutri foLiar 
baSiC 1 l/ha

nutri foLiar 
HigH b 1 l/ha

Fosfor i potas 
– wpływają na 

zawartość tłuszczu 
w nasionach, na 

rozwój liści i liczbę 
rozgałęzień

bor – odpowiedzialny za 
kwitnienie, wykształcanie  

łuszczyn

siarka wpływa na 
zawartość tłuszczu  
w nasionach, odpowiada 
za prawidłowe 
kwitnienie

alFa Mikro – pełen skład 
mikroelementowy: Mn, Cu, Zn, 

Fe, Mo. ALFA Mikro jest wysoko 
skoncentrowanym nawozem 

mikroelementowym, w którym 
składniki są schelatowane przez 
EDTA (nowoczesny chelat). Jest 

uniwersalny w zastosowaniu 
pod różne uprawy

TERRA-SORb FOLIAR 
– technologia stymulacji  
aminokwasowej roślin

NANO-gRO™ AQUA  
– technologia indykacji 
odporności roślin 

 mniejsza reakcja roślin na warunki 

stresowe

 szybka regeneracja

 stabilny plon w trudnych warunkach 

 maksymalne wykorzystanie potencjału 

roślin

 wzrost roślin

 poprawa metabolizmu roślin

 pobudzenie odporności na choroby 

i warunki stresowe

 poprawa zaopatrzenia roślin w składniki

pokarmowe i wodę

korzyśCi z zastosowaNia korzyśCi z zastosowaNia

Preparat
dawka 

l/ha
Fazy szczególnej  

wrażliwości
uwagi

NaNo-gro™
aQua

0,25

Wczesna 
wiosna, zaraz 
po rozpoczęciu 
wegetacji wraz 
z zabiegiem T0

Zabieg ma na celu szybką poprawę kondy-
cji i odporności roślin na niekorzystne warunki 
stresowe po okresie zimowym.

terra-sorb 
Foliar

2

Wiosna; początek 
wegetacji do fazy 
luźnego pąka 
kwiatowego

Zabieg można wykonać w okresie zwalczania 
chowaczy łodygowych lub aplikacji fungicydów. Ma 
na celu szybką regenerację roślin po uszkodzenia-
ch zimowych, lepsze wykorzystanie doglebowych 
nawozów azotowych (regulacja procesów meta-
bolicznych).

Początek kwitnienia 
i kwitnienie

Zabieg ma na celu poprawę kondycji roślin, lepsze 
zawiązywanie i rozwój łuszczyn.  

n o t a t k i
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Nawożenie rzepaku ozimegoWczesnowiosenna stymulacja rozwoju roślin

61–6957 805030191612111000

tErra-Sorb foLiar 
2 l/ha 

+ fungicyd/insektycyd

nano-gro™  
aQua 

0,25 l/ha

tErra-Sorb foLiar 
2 l/ha 

+ fungicyd/insektycyd

lub

W przypadku zastosowania po zbiorze przedplonu dodatkowej dawki azotu na przyoraną słomę (rzepak po zbożu) w ilości 
30–40 kg N/ha, np. w formie mocznika lub siarczanu amonu, wiosną należy dawkę nawożenia zmniejszyć o tę ilość azotu. 
* W warunkach wskazujących wyraźnie na konieczność dostarczenia azotu jeszcze jesienią (IX–X). 
** Dawka produktu N-Lock 2,5 l/ha.

Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu rzepaku ozimego (dawki dla plonu 
ok. 3,5 t nasion z 1 ha i średnich potrzeb nawożenia N, P i K ).

ilość dostarczonych 
składników w kg/ha

Jesień: 1–2 tyg.  
przed siewem

wiosna

poLifoSKa 
pLon+ 4,0 dt/ha

poLifoSKa® 21
4,0 dt/ha

SaLEtroSan® 26 
4,0 dt/ha

SaLEtroSan® 26 
4,0 dt/ha

SaLEtra amonoWa  
3,0 dt/ha

+ ESta® KiESErit 
2,0 dt/ha

SaLEtra 
amonoWa
2,0 dt/ha 

lub rSm 32 
150 l

SaLEtra 
amonoWa
2,0 dt/ha 

lub rSm 32 
150 l

rSm 32
150 l

poLifoSKa® tytan 
4,0 dt/ha lub

PoliFoska® 8 
4,0 dt/ha

foSforan amonu
18:46

1,5 dt/ha
+ Korn-KaLi®

4,0 dt/ha

foSforan  
amonu 18:46

1,5 dt/ha
+ Korn-KaLi®

4,0 dt/ha

n – 189–202
p2o5 – 96–100 
K2o – 96–100
S – 48–56

n – 172–188
p2o5 – 60 
K2o – 160
S – 74

*

n – 194
p2o5 – 69 
K2o – 160
S – 75

n – 194
p2o5 – 69 
K2o – 160
S – 75

Sa
LE

tr
o

Sa
n

 lu
b 

r
Sm

®  
1

,0
 d

t/
ha

+ rSm 32 
150 l 

** 

SaLEtroSan® 26 
4,0 dt/ha

SaLEtra 
amonoWa
2,0 dt/ha 

lub rSm 32 
150 l

SuprofoS® 26  
5,0 dt/ha lub
amofoSKa® 

5-10-22 5,0 dt/ha

n – 182–192
p2o5 – 50–60 
K2o – 130–140
S – 70

rzePak
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es CoMaNdor

ProFil agroteCHNiCzNy ProFil agroteCHNiCzNy

toleraNCJa Na CHoroby toleraNCJa Na CHoroby

Gęstość siewu: 60–70 ziaren/m2 

(4–4,5 jednostki na 150 000 n/ha)

Siew: temp. gleby 8–10°C

Rozstaw rzędów: 18–30 cm

Głębokość siewu: 3–4 cm

Gęstość siewu: 60–70 ziaren/m2 

(4–4,5 jednostki na 150 000 n/ha)

Siew: temp. gleby 10°C

Rozstaw rzędów: 15–24  cm

Głębokość siewu: 3–4 cm

Bakteryjne: wysoka

Wirusy: wysoka

Bakteryjne: wysoka

Wirusy: wysoka
uWaga 
Odmiana wrażliwa na pendimetalinę (nie 
stosować herbicydów zawierających tę s.a.)

Źródło: doświadczenia własne hodowcy

soJa

PolluX
soJa soJa
Rejestracja: Francja 2016, Polska 2018 
Hodowla: Euralis

Rejestracja: Szwajcaria 2012 
Hodowla: IGP Polska

 bardzo wysoki potencjał plonowania

 równomierne dojrzewanie strąków

 grupa wczesności: 000/00

 stabilność plonowania w wieloleciu

 wysoka odporność na osypywanie

 wysoko osadzone najniższe strąki

 wysoko umieszczony pierwszy strąk

 silny wigor początkowy

zalety: zalety:

wyNiki PloNowaNia wyNiki PloNowaNia

Doświadczenia rejestrowe COBORU, plon nasion, 2016 r. Badania urzędowe, Niemcy, plon nasion, % wzorca, 2015 r.

MorFologia i geNetyka MorFologia i geNetyka

Wczesny wigor Wczesny wigor 

Odporność na pękanie Odporność na pękanie

dobry średni

bardzo dobra dobra

bardzo dobra bardzo dobra

Wysokość roślin Wysokość roślin

Kolor znamienia Kolor znamienia

Odporność na wyleganie Odporność na wyleganie

Zawartość białka Zawartość białka

Zawartość tłuszczu Zawartość tłuszczu

średniowysokie średnia

żółty brak danych

wysoka wysoka

brak danych wysoka

Grupa wczesności Grupa wczesności

MTN MTN

000 000/00

duża (7) średnia (4)

118%

121%
40,7 
dt/ha

ES COMANDORWZORZEC 

Lokali-
zacja

%  
wzorca

Plon  
dt/ha

1 117 41,0

2 125 39,4

3 109 39,7

4 108 32,7

5 131 51,4

6 116 39,6

1

2
3

6

5

4
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Najlepsze odmiany motylkowych grubonasiennych  
w sezonie 2019

Motylkowe

groch siewny bobik Łubin

tarCHalska astroNaute Model Milwa albus aMulet regeNt dalbor rolaNd baryt

typ/forma jadalny wąsolistny jadalny wąsolistny
pastewny 
wąsolistny

pastewny 
wąsolistny

niskotaninowy 
niesamokoń-

czący

niskotaninowy 
niesamokoń-

czący

wąskolistny żółty

niskoalkaloido-
wy samokoń-

czący

niskoalkaloido-
wy niesamokoń-

czący
niskoalkaloidowy 
niesamokończący niesamokończący

Hodowca HR Danko Saaten Union HR Smolice HR Smolice HR Strzelce HR Strzelce HR Smolice HR Smolice HR Smolice PHR Tulce

roZWóJ 

Wysokość roślin wysoka średnia wysoka średnia średnia średnia niska średnia wysoka wysoka

odporność na wyleganie wysoka wysoka wysoka bardzo wysoka wysoka wysoka wysoka wysoka wysoka wysoka

termin kwitnienia średni średnio wczesny średnio wczesny wczesny średni średni wczesny średnio wczesny średnio wczesny wczesny

termin dojrzewania średni średnio wczesny średnio wczesny wczesny średnio późny średnio późny wczesny średnio wczesny średnio wczesny wczesny

pLon

plon nasion bardzo wysoki bardzo wysoki wysoki wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki

plon białka (% wzorca) 102 104 95 104 107 100 101 103 110

Zawartość białka  
ogólnego [% s.m.]

22 24–25 23 23 31 31 31 31 30 43

mtn [g] średnia – 261 średnia – 249 średnia – 231 średnia – 223 średnia – 474 średnia – 466 niska – 134 średnia – 138 średnia – 143 średnia – 134

główne przeznaczenie

odmiana przydat-
na do uprawy na 
cele spożywcze 

i paszowe

odmiana przydatna do 
uprawy na cele spożywcze 

i paszowe

odmiana do 
uprawy na cele 

paszowe

odmiana do 
uprawy na cele 

paszowe w całym 
kraju

odmiana niskotaninowa  
z przeznaczeniem na paszę,  

bezpieczna w żywieniu zwierząt

odmiana z niską  
zawartością alkaloidów,  

bezpieczna w żywieniu zwierząt

odmiana pastewna, 
polecana do uprawy na 

terenie całego kraju, 
przydatna do uprawy 

z pszenżytem

odmiana z niską 
zawartością 
alkaloidów, 
bezpieczna 

w żywieniu zwierząt

Cechy szczególne

wzorzec 
COBORU, duża 
odporność na 

pękanie strąków 
i osypywanie 

nasion

odmiana o najwyższym 
potencjale plonowania 
w PDO 109%, bardzo 
dobrym wyrówaniu  

terminu zbioru, 9 pkt 
w skali COBORU, odporna 

na wyleganie 

najsztywniejsza 
i jedna 

z najwyżej 
plonujących 

odmian 
grochów 

pastewnych

odmiana 
wcześnie i bardzo 

równomiernie 
dojrzewająca, 
niewylegająca

wzorzec 
 COBORU, 
odmiana 

równomiernie 
dojrzewająca

odmiana 
równomiernie 
dojrzewająca

ułatwiony  
zbiór

bardzo wysoki 
plon nasion 

i białka

 niewrażliwa na 
opóźnienie siewu, 
rozgałęziająca się, 
rośliny sztywne, 

niepękające strąki

ma podobną 
odporność 

jak Mister na 
antraknozę 

i wyższą na choroby 
fuzaryjne

Wymagania glebowe;  
klasa bonitacji

większe I–III mniejsze III–IVb większe I–III
mniejsze IVa–V

mniejsze IVa–VI
podłoże przepuszczalne

WyniKi Coboru, pLonoWaniE % WZorCa

2018 108 115 90 105 96 100 97 107 107 109

2017 100 109 99 97 99 99 100 95 102 105

2016 101 109 92 97 100 99 100 100 107 108

2015 101 106 96 98 101 100 104 89 114 105
nd – nie dotyczy
* – dotyczy grochu i bobiku
Opracowano na podstawie oficjalnych wyników COBORU, doświadczeń hodowców oraz własnych obserwacji.
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Motylkowe

Agrotechnika motylkowych grubonasiennych

Groch siewny Bobik Łubin
TA
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A
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R
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R
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jadalny jadalny pastewny pastewny
niskotanino-
wy niesamo-

kończący

niskotani-
nowy nie-
samokoń-

czący

wąsko-
listny 
słodki

wąsko-
listny 
słodki

wąsko-
listny żółty

naWożEniE (kg/ha); tErmin bbCH

N kg/ha dawka startowa 20–30 przed siewem

P2o5 kg/ha 70–90 50–70

k2o kg/ha 80–100 100–140 70–90

Nitragina do za-
prawiania przed 
siewem

do grochu do bobiku do łubinu

SiEW

termin siewu od 15 III do 15 IV

głębokość siewu 
[cm] 6–7 8–10 3–4 

obsada roślin/m2 90–105
100–
105

45–50 110 90–100

rozstawa rzędów
[cm]

12–20 20–30 12–20 

Norma wysiewu 
[kg/ha]

230–280 210–270 220–260 210–250 140–160 130–150

zwalczanie 
szkodników

po wschodach – oprzędziki; pierwsze strąki: mszyce, strąkowiec, pachówka strąkóweczka  
SEKIL 20 SP

Zbiór

Zbiór kombajnem przy obrotach 700–900, przy szczelinie między klepiskiem 
a bębnem ustawionej w połowie, po zbrązowieniu strąków i zżółknięciu łodyg

sygnał do zbioru żółtoszare strąki
czarne strąki,  

twarde nasiona
strąki i łodyga brązowe, 

nasiona twarde

wilgotność nasion 14–16%

Ochrona grochu siewnego, bobiku i łubinu

SEKiL 20 Sp 0,1–0,2 l/ha 

po
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8

0
 S

L 
2

,5
–3

 l/
ha

groch  
siewny,
bobik

zwalczanie chwastów  
jedno- i dwuliściennych

groch siewny,  
soja, łubin

do 3 dni po siewie

Z
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0
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 i 
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ię
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g

początek wydłużania pędu  
i rozwoju kwiatostanu

fazy wykształcania liścikiełkowanie 
00–03

gWarant 500 SC 2 l/ha 

po
 s

ie
w

ie
 b

o
x

E
r

 8
0

0
 E

C
 3

 l/
ha

 +
 S
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m

p
 a

Q
u

a
 

4
5

5
 C

S 
1

,5
 l/

ha
 +

 a
tp

o
La

n
 S

o
iL

 m
a

x
 0

,5
 l/

ha

2 liście 3 liście kwitnienie strąki

oprzędziki – wschody,  
mszyce – przed kwitnieniem,

strąkowiec – kwitnienie  
i pierwsze strąki
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chwastnica jednostronna, 
gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, komosa biała, maruna 
bezwonna, przetacznik perski, rdest 
kolankowaty, rdest plamisty, tobołki 
polne, wiechlina roczna

chwasty jednoliścienne: chwastnica 
jednostronna, owies głuchy, perz 
właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina

wysoka skuteczność 
przeciwko rizoktoniozie

rozwiązanie przeciwko 
rizoktoniozie i parchowi 
srebrzystemu ziemniaka

ochrona przed parchem  
srebrzystym, ospowatością 
bulw, rizoktoniozą ziemniaka

chwasty jedno-  
i dwuliścienne: 
chwastnica, 
fiołek, komosa, 
przetaczniki, owiec 
głuchy, rdest 
powojowy

Zaprawianie bulw  
przed procesem  
wysadzenia na  
stołach rolkowych

pLatEEn 41,5 Wg
2 kg/ha

EmESto SiLVEr 
118 fS
0,2 l/t

monCErEn  
pro 258 fS

0,6–0,8 l/t

monCut 460 SC
0,2 l/t 

lub

lub

Zaprawianie bulw

proman 500 SC 2–2,5 l/ha 
+ Command 480 EC 0,1–0,15 l/ha 

boxEr 800 EC 2,5–3,0 l/ha 
+ proman 500 SC 2–2,5 l/ha

O
ch

ro
na

 h
er

bi
cy

do
w

a

targa 10 EC 
04–1,0 l/ha

poprawka 
rimuron 25 Wg 

50 g/ha

buZZin/SEnCor LiQuid 600 SC*
0,75 kg/ha/0,75–1,0 l/ha

chwasty dwuliścienne

zieMNiak

Ziemniak – odmiana na rynek tradycyjny

viNeta bellarosa lorda 

Hodowla Europlant DE Europlant DE HZ Zamarte 

wczesność wczesna wczesna bardzo wczesna 

typ kulinarny AB B AB

smak skala 9° 7 7 7

kolor miąższu żółty żółty jasnożółty 

kolor skórki żółty czerwony żółty

kształt bulwy okrągłoowalny okrągłoowalny okrągłoowalny

wielkość bulw duże bardzo duże bardzo duże

% zawartość skrobi 13 12,7 11,8

odporność na CHoroby SKaLa 9°

wirus y 7 5,6 7

wirus liściozwoju 8 8 7

zaraza ziemniaka 2 2 3

czarna nóżka 6 bd 5

parch zwykły 8,1 8,1 7,7

Wymagania gLEboWE niższe niskie niższe

odporność na suszę dość wysoka wysoka wysoka

poZiom naWożEnia aZotoWEgo 
[kg n] 140–160 120 120

wrażliwość na metrybuzynę dość wrażliwa mało wrażliwa niewrażliwa

prZEZnaCZEniE
wczesny zbiór,  

przechowywanie
wczesny zbiór, 

przechowy wanie
bardzo wczesny zbiór, 

przechowywanie 

Zaprawianie i ochrona herbicydowa ziemniaka

* Stosując BUZZIN/SENCOR LIQUID 600 SC, upewnij się, że dana odmiana nie jest wrażliwa na metrybuzynę.
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zieMNiak

Zalecenia nawożenia dolistnego ziemniaka Zalecenia ochrony fungicydowej ziemniaka
– uprawa intensywna

nutri foLiar  
HigH p–K

2 l/ha

oSd minEraL 
1,5–2 kg/ha

+ Siarczan mg  
5–10 kg/ha

oSd minEraL 
2–3 kg/ha

+ Siarczan mg  
5–10 kg/ha

oSd Zn
1 kg/ha

+ Siarczan mg  
5–10 kg/ha

oSd minEraL 
1–2 kg/ha

+ Siarczan mg  
5–10 kg/ha

tErra-Sorb foLiar  
– 2 zabiegi 1–2 l/ha

nutri 
foLiar  
HigH b
 2 l/ha

oSd minEraL 
1–2 kg/ha

+ Siarczan mg  
5–10 kg/ha

oSd potaS
2 kg/ha

oSd potaS
2 kg/ha

amino-
QuELant–K 

LoW pH
2–3 l/ha

bor – lepsze
zawiązywanie
i rozwój bulw

potas – lepsza
jakość miąższu
i odporność na 
uszkodzenia 
mechaniczne 

cynk – poprawa 
wykorzystania  
azotu i syntezy  
białek, rozwój 
systemu 
korzeniowego 

uzupełnienie 
podstawowych 
składników
pokarmowych, 
prawidłowa kondycja 
roślin 

stymulacja rozwoju
oraz zabezpieczenie przed 
potencjalnymi warunkami 
stresowymi dla roślin

proxaniL 
+ SanCoZEb  

80 Wp
2 l + 2 kg/ha

KunSHi 
625 Wg
0,5 kg/ha

profiLux 
72,5 Wg
2 kg/ha

proxaniL
2–2,5 l/ha

ranman top 160 SC 
+ proxaniL  

0,5 l/ha + 2 l/ha
w warunkach wysokiej presji

CariaL 
Star 

500 SC 
0,6 l/ha

VaLiS 
66 m Wg

2–2,5 
kg/ha

ranman 
top 

160 SC
0,5 l/ha

ranman 
top 

160 SC
0,5 l/ha

rEgLonE 
200 SL
3 l/ha

drum  
45 Wg
0,5 l/ha

interwencyjne 
działanie
w momencie 
infekcji oraz 
zwalczanie 
zarodników 
pływkowych 
zarazy 
ziemniaka 

ochrona bulw przed 
zarodnikami 
pływkowymi 

zarazy 
ziemniaka

infinito 
687,5 SC
1,6 l/ha

+ partnEr na 
aLtErnario-

Zę:

narita 
250 EC
0,5 l/ha

lub
taZEr 250 SC

0,5 l/ha

lub lub

Stop EfEKt:

Początek wegetacji Początek wegetacjiKwitnienie KwitnienieOchrona bulw Ochrona bulw
Ochrona nowych

przyrostów
Ochrona nowych

przyrostów
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zieMNiak

Zalecenia ochrony fungicydowej ziemniaka
– uprawa średnio intensywna

Zalecenia ochrony insektycydowej ziemniaka
– stonka ziemniaczana, mszyce zależnie  
od potrzeby

n o t a t k i

KunSHi 
625 Wg
0,5 kg/ha

ridomiL  
goLd mZ 
pEpitE

0,5 kg/ha

profiLux 
72,5 Wg
2 kg/ha

infinito 
687,5 SC 

infinito 
687,5 SC
1,6 l/ha

+ partnEr 
na  

alternariozę:

narita 
 250 EC
0,5 l/ha

lub
taZEr 250 SC

0,5 l/ha

proxaniL
2–2,5 l/ha

profiLux  
72,5 Wg
2 kg/ha

CariaL Star 
500 SC
0,6 l/ha

lub

lub lub

ZignaL  
500 SC

0,3–0,4 l/ha

ranman  
top 160 SC

0,5 l/ha

ranman  
top 160 SC

0,5 l/ha

diQua 200 SL
3 l/ha

ochrona bulw przed 
zarodnikami
pływkowymi 
zarazy ziemniaka

ammo SupEr 100 EW
0,15–0,2 l/ha 

tEppEKi 50 Wg
0,16 kg/ha

lub

lub

wysoka PresJa 
MszyC

SEKiL 20 Sp 
80 g/ha

protEuS 110 od
0,3–0,4 l/ha

Początek wegetacji

Początek wegetacji

Kwitnienie

Kwitnienie

Ochrona bulw

Ochrona bulw

Ochrona nowych
przyrostów

Ochrona nowych
przyrostów
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burak

Herbicydowa ochrona buraka cukrowego

Fungicydowa ochrona buraka cukrowego

Nawożenie dolistne buraka cukrowego

Stymulacja rozwoju buraka cukrowego

przed siewem 4–8 liści 
dobrze rozwiniętych

10–12 liści  
dobrze 

rozwiniętych

przed 
zakryciem 

międzyrzędzi

targa 10 EC 0,5 l/ha 
+ atpoLan bio 1 l/ha

aKord  
180 of  

1,5 l/ha +
mEtafoL 

pro
1,2 l/ha

Effigo  
0,4 l/ha

lub
LontrEL 
0,4l/ha

aKord  
180 of  

1,5 l/ha +
mEtafoL 

pro
1,4 l/ha

Safari  
50 Wg  

15 g/ha +
VEnZar 500 
SC 0,35 l/ha

aKord  
180 of  

1,5 l/ha +
mEtafoL 

pro
1,5 l/ha

chizalofop p-etylowy

fenmedifam, desmedifam, etofumesat + metamitron 

chlopyralid
triflusulfuron 

metylowy

Zalecamy dodatek 
preparatu Zero Piany  
w związku z mocno 
pieniącymi się 
substancjami 

Duża presja 
ostrożnia i rdestu Presja samosiewów 

rzepaku i komosy białej

matador 303 SE 
1,5 l/ha

SpyraLE 475 EC 1 l/ha

duEtt Star  
334 SE 1 l/ha

optan 183 SE 
0,7 l/ha

tiofanat metylowy, tetrakonazol

fenpropidyna, difenokonazol 

fenpropimorf, 
epoksykonazol 

piraklostrobina, 
epoksykonazol 

przed siewem

przed siewem

4–8 liści 
dobrze rozwiniętych

4–8 liści 
dobrze rozwiniętych

10–12 liści  
dobrze 

rozwiniętych

10–12 liści  
dobrze 

rozwiniętych

przed 
zakryciem 

międzyrzędzi

przed 
zakryciem 

międzyrzędzi

nutri foLiar HigH b 
1 l/ha

aLfa miKro 2 l/ha

nutri foLiar HigH b 
1 l/ha

aLfa miKro 2 l/ha

aLfa miKro 2 l/ha

oSd minEraL 2 kg/ha

aLfa miKro 2 l/ha

oSd potaS 1 kg/ha

oSd foSfor 1 kg/ha

nutri foLiar HigH p-K 
2 l/ha

oSd bor 2 kg/ha

nutri foLiar HigH p-K 
2 l/ha

oSd bor 2 kg/ha

lub

bLaCK Star 
2 l/ha

tErra-Sorb 
foLiar – 2 l/ha

nano-gro™  
aQua 2 l/ha

maxi groW
 0,5 l/ha

barriEr 1 l/ha
×2 zabiegi

Stymulacja rozwoju systemu 
korzeniowego, większa liczba włośników 
odpowiedzialnych za pobieranie składników 
pokarmowych i wody

Inicjacja odporności przez pobudzenie 
mechanizmów obronnych rośliny do 
wzmożonego wzrostu i rozwoju

Przygotowanie i regeneracja oraz poprawa 
kondycji po przebytych stresach: herbicydy, 
susza, niskie temperatury i inne czynniki

Intensywna stymulacja rozwoju przez 
działanie hormonów roślinnych – 
auksyny, cytokininy, gibereliny

Wzmocnienie blaszki liściowej, 
odporności na choroby i niekorzystne 
warunki rozwoju

lub

lub

silNy korzeń

odPorNość 
Na stresy

szybka  
regeNeraCJa

wigor  
i rozwóJ

MoCNa blaszka 
liśCiowa
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Nawożenie buraka cukrowego
Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, NP, K i N w uprawie buraka cukrowego 
(dawki dla średnich potrzeb nawożenia N, P i K oraz plonu ok. 45 t z ha).

je
si

eń

poLifoSKa pLon+ 
5,0 dt/ha

SuprofoS® 26 6,0 dt/ha
lub amofoSKa® 5-10-22 

6,0 dt/ha

poLifoSKa® 8
3,0 dt/ha

foSforan amonu 
1,5 dt/ha

SaLEtra amonoWa 34 
lub ZaKSan® 2,0 dt/ha

SaLEtra amonoWa 34 
lub ZaKSan® 2,0 dt/ha

SaLEtra amonoWa 34 
lub ZaKSan® 2,0 dt/ha

SaLEtra amonoWa 34  
lub ZaKSan® 2,0 dt/ha

magnESia-Kainit® 
3,0 dt/ha

Korn-KaLi® 4,0 dt/ha

SaLEtra 
amonoWa 34  
lub ZaKSan® 

2,0 dt/ha

SaLEtra 
amonoWa 34  
lub ZaKSan® 

2,0 dt/ha

SaLEtra 
amonoWa 34  
lub ZaKSan® 

2,0 dt/ha

SaLEtra 
amonoWa 34 
lub ZaKSan® 

2,0 dt/ha

C
a 

lu
b 

(C
a+

M
g

) 
W

ap
n

o
w

an
ie

 –
 z

al
eż

n
ie

 o
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p
H

 g
le

b
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o

ri
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g
ro

n
o

m
ic

zn
ej

 i 
za

so
b

n
o

śc
i w

 m
ag

n
ez

n – 153–161
p2o5 – 85
K2o – 160
S – 14

n – 146–162
p2o5 – 60–72
K2o – 156–168 
S – 22–36

n – 152–160
p2o5 – 72
K2o – 105
na20 – 81
S – 24

n – 155–163
p2o5 – 69
K2o – 160
S – 23

Ilość dos tarczonych 
składników w kg/ha

przed siewem 4–8 liści 
dobrze rozwiniętych

10–12 liści  
dobrze 

rozwiniętych

przed 
zakryciem 

międzyrzędzi
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Użytkowanie kośne Użytkowanie kośne

Użytkowanie kośne

Trwałe użytki zielone Trwałe użytki zielone

Trwałe użytki zielone

Krótkotrwałe użytki zielone Krótkotrwałe użytki zielone

Krótkotrwałe użytki zielone

Użytkowanie Użytkowanie

Użytkowanie

2–3 lata 4–5 lata

2–3 lata

Użytkowanie pastwiskowe Użytkowanie pastwiskowe

Użytkowanie pastwiskowe

trawy

ost 2 ost 11

ost 6

użytkowaNie użytkowaNie

użytkowaNie

wysiew wysiew

wysiew

trawa trawa

trawa

Producent: Barenbrug Producent: Barenbrug

Producent: Barenbrug

MorFologia i geNetyka MorFologia i geNetyka

MorFologia i geNetyka

Zawartość białka Zawartość białka

Zawartość białka

Odporność na suszę Odporność na suszę

Odporność na suszę

Odporność na okresowe
zalewanie

Odporność na okresowe
zalewanie

Odporność na okresowe
zalewanie

Przydatność na gleby  
lekkie (kl. IV–VI)

Przydatność na gleby  
lekkie (kl. IV–VI)

Przydatność na gleby  
lekkie (kl. IV–VI)

Wartość energetyczna Wartość energetyczna

Wartość energetyczna

35–45 kg/ha 35–45 kg/ha

35–45 kg/ha

PRZEZNACZENIE: KOSZENIE, 
PASTWISKO, KRóTKOTRWAŁE UZ

PRZEZNACZENIE: KOSZENIE, 
TRWAŁE UZ

PRZEZNACZENIE: KOSZENIE, 
PASTWISKO, TRWAŁE UZ

Charakterystyka gatunków traw

żyCiCa trWała (Lolium perenne L.)
– synonim rajgras angielski. Należy do intensywnie 
krzewiących się niskich traw luźnokępkowych. Odpor-
na na udeptywanie, przygryzanie i częste koszenie. 
Doskonała na pastwiska na glebach mineralnych, 
wyjątkowo smaczna, bogata w cukry rozpuszczalne 
i białko właściwe. Szybko rozwija się po siewie. Ma 
duże wymagania glebowe, nawozowe i wilgotnościo-
we. Uwielbia towarzystwo koniczyny białej, jest wraż-
liwa na mrozy i pleśń śniegową.

żyCiCa WiELoKWiatoWa (Lolium multiflorum L.)
– synonim rajgras włoski. Gatunek intensywny, 
o najwyższych walorach pastewnych – krótkotrwa-
ły, uprawiany głównie na gruntach ornych. Wytwa-
rza bardzo dużą ilość biomasy i szybko odrasta po 
skoszeniu. Odmiana wrażliwa na udeptywanie, na 
posuchy letnie, ostre zimy i zalegający śnieg. Nada-
je się na kiszonki, sianokiszonki i siano.

żyCiCa miESZańCoWa (Lolium hybridum L.)
– synonim rajgras oldenburski. To połączenie życicy 
trwałej i wielokwiatowej. 

KoStrZEWa łąKoWa (Festuca pratensis L.)
– to uniwersalna trawa kośno-pastwiskowa, stoso-
wana prawie we wszystkich mieszankach siewnych. 
Nadaje się na gleby organiczne i mineralne, nie-
źle znosi okresowe zalewanie. Dobrze sprawdza się 
w mieszankach z tymotką, lucerną i koniczyną. Jest 
krótkotrwała, mało konkurencyjna.

KoStrZEWa trZCinoWa 
(Festuca arundinacea Schreb.)
– jest podobna do kostrzewy łąkowej, lecz od niej 
wyższa i mniej delikatna. Tworzy silne, dołem boga-
to ulistnione rośliny. Wyróżnia się dużą trwałością, 
szybkim tempem rozwoju, a także odpornością na 
suszę. Przeznaczona głównie na użytkowanie kośne. 
Ma gorsze walory smakowe, gdyż zawiera dużo li-
gnin i krzemu. 

tymotKa łąKoWa (Phleum pratense L.)
– należy do traw wysokich, kośno-pastwiskowych. 
Jest trawą bardzo mrozoodporną i zimotrwałą. 
Wrażliwa na suszę, intensywne użytkowanie pastwi-
skowe oraz częste i niskie koszenie. Bardzo późno 
się kłosi, słabo odrasta w kolejnych pokosach. 
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trawy

Mieszanki traw

Producent użytkowanie Przeznaczenie stanowisko
okres  

użytkowania
ilość wysiewu 

kg/ha
skład Cechy szczególne

ost-2

bareNbrug

kośno- 
-pastwiskowe

sinokiszonka,  
zielonka

grunty orne 3–4 lata 35–45
życica mieszańcowa Lh 60%, życica wielo-
kwiatowa Lm 10%, życica trwała tetraplo-
idalna Lp 4N 30%

duży plon suchej masy 

ost-6 kośne,  
pastwiskowe

zielonka, 
sianokiszonka

pastwiska położone 
na słabszych, 

suchych 
stanowiskach

4–5 lat 35–50

życica trwała diploidalna Lp 2N 30%, życi-
ca trwała tetraploidalna Lp 4N 10%, życica 
wielokwiatowa Lm 10%, życica mieszańcowa 
Lh 20%, tymotka łąkowa Php 20%, koniczy-
na biała Tr 10%

mieszanka z koniczyną bia-
łą – odporna na intensywne 
użytkowanie

ost-11 kośne
zielonka,  

sianokiszonka
gleby organiczne 4–5 lat 35–45

kostrzewa trzcinowa Fa 30%, życica trwała 
tetraploidalna Lp 4N 20%, życica wielokwia-
towa Lm 10%, życica mieszańcowa Lh 15%, 
tymotka łąkowa Php 15%, koniczyna czerwo-
na Tp 10%

mieszanka z koniczyną 
czerwoną plonująca równo-
miernie w ciągu roku

CouNtry 2027

dsv

pastwiskowe, 
kośne, kośno-
pastwiskowe

zielonka

szczególnie 
polecana na 
stanowiska 

normalne oraz 
wilgotne, dobrze 
sprawdza się na 

stanowiskach 
murszowych oraz 

górzystych

2–4 lata

40 nowy za-
siew, 20–25 
podsiew lub 

7–10  
(kilkakrotnie 

w roku)

życica trwała późna Euroconquest 34%, ży-
cica trwała średnia Astonenergy 33%, życica 
trwała późna Kaiman 33%

wysokowydajna mieszan-
ka z odmianami o najwyż-
szej jakości paszowej

Futtertrio – międzyplon grunty orne 1 rok 45 życica westerwoldzka (3 odmiany diploid/te-
traploid) 100%

szybkorosnąca mieszan-
ka traw do produkcji pa-
szy zielonej w międzyplo-
nie ścierniskowym

Mieszanka gorzowska – międzyplon grunty orne do połowy 
września 50 inkarnatka, życica wielokwiatowa, wyka ozima

sprawdzona mieszanka 
poplonowa do użytkowa-
nia na paszę i nawóz zie-
lony

MP-1

graNuM

– międzyplon grunty orne, nawet 
słabe stanowiska międzyplon/- 25–30 gorczyca 45%, rzodkiew oleista 40%, gryka 

10%, facelia błękitna 5%
mieszanka poplonowa 
ogólnoużytkowa, szybko-
rosnąca

kP-2 kośno- 
-kiszonkowe

przemienne 
użytki zielone

grunty orne,  
nawet słabsze wieloletnie 35–40

festolium 20%, kupkówka pospolita 10%, 
kostrzewa trzcinowa 5%, kostrzewa łąkowa 
15%, stoskłosa bezostna 5%, tymotka łąko-
wa 5%, życica trwała 4N 15%, życica 2N 5%, 
życica mieszańcowa 4N 10%, lucerna siew-
na 10%

typowa mieszanka na zie-
lonkę, kiszonkę oraz siano-
kiszonkę; polecana na te-
reny północno-wschodniej 
Polski

MP-6 – międzyplon grunty orne międzyplon/- 50 życica wielokwiatowa 60%, koniczyna inkar-
natka 30%, wyka ozima 10%

mieszanka poplonowa ozi-
ma, pastewna

Opracowano na podstawie informacji producenta.
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Mrozoodporność

Okres wysiewu

Alexis to popularna, europejska odmiana lucerny siewnej, zaadaptowana do klimatu kontynentalnego o ostrych 
zimach, znana od kilkunastu lat w Polsce i bardzo dobrze sprawdzająca się w naszym klimacie. Uprawa lucerny 
Alexis daje wysokie, stabilne plony oraz zapewnia paszę o dużej zawartości białka, charakteryzuje się również 
doskonałą strawnością. Opóźnienie terminu zbioru nie powoduje spadku jakości zbieranego materiału. Długo-
trwałość użytkowania oraz odporność na choroby uwiądu (Verticillium) to jej dodatkowe atuty.

iii–viii

Norma wysiewu 25 kg/ha

aleXis

siew

luCerNa
Producent: Barenbrug

MorFologia i geNetyka wyjątkowo duże plony z pierwszego koszenia

 wysoka trwałość uprawy i mrozoodporność

 wysoka zawartość białka

 głębokość siewu: maks. 2 cm

 okres użytkowania: 5 lat

zalety:

faza pączkowania 
(najlepsze parametry)

Szybkie odrosty po skoszeniu

dobra

Genetyczna odporność na choroby uwiądu

Białko

Wysokość koszenia

Plon suchej masy

Termin koszenia

ok. 20%

ok. 7 cm

ok. 17–18 t/ha

Odporność na choroby

Odporność na nicienie

Przystosowana do klimatu polskiego

bardzo dobra

doskonała (85%)

nasiona lucerny alexis są otoczkowane technologią yellow Jacket 
z bakteriami Rhizobium:

 gotowy produkt – mniejszy nakład pracy 

 unikalny szczep bakterii Rhizobium

 lepszy wzrost siewek w trudnych warunkach

 lepsze wykorzystanie dostępnej wody i wilgoci znajdującej się w glebie

 zwiększona odporność na choroby

 skuteczniejsze wiązanie wolnego azotu 

 większy plon suchej masy i białka

NAWOZY 
DOLISTNE OSD
WYBÓR PEŁEN 
KORZYŚCI
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AgroSulca 17% S, 21,3% Ca  
– zalecenia i korzyści z zastosowania

Parametr zboża ozime zboża jare rzepak kukurydza ziemniak buraki cukrowe*** strączkowe  
grubonasienne****

termin  
zastosowania

optymalny po zbiorze przedplonu
przed orką 

zimową 
po zbiorze 
przedplonu

przed orką zimową przed orką zimową
po zbiorze 
przedplonu

przed orką zimową 

możliwy
przed siewem/przed 

zimowym spoczynkiem
przed siewem 

przed spoczynkiem 
zimowym roślin

przed siewem przed sadzeniem przed orką zimową przed siewem

dawka

dawka 1-roczna 250–350 200–300 400–500 300–400 200–300 400–500 200–300

dawka 2-letnia* 600–700 500–600 700–800** 600–700 500–600 500–600 500–600

kategoria gleby gleby lekkie gleby średnie gleby ciężkie

dawka użyźniająca glebę (tzw. melioracyjna)***** 1000–1500 1500–2000 2500–3000

Potrzeby 
pokarmowe 
kg/ha

zapotrzebowanie uprawy na wapń (Ca, kg/ha) 30–40 25–30 150–200 40–60 50–60 60–80 120–140

zapotrzebowanie uprawy na siarkę (S) 25–35 20–35 60–80 30–40 25–60 50–60 30–40

korzyści  
z zastosowania

na poziomie rośliny uprawnej

dobre ukorzenienie
dobre 

ukorzenienie
dobry wigor 

 wzrostu jesienią 
dobre ukorzenienie

lepsze 
zawiązywanie bulw

większy wigor 
wzrostu

większy wigor 
wzrostu 

dobre krzewienie dobre krzewienie
lepsze 

przezimowanie 
lepsze zaziarnienie 

kolby 
większa odporność  

na choroby
większa 

efektywność azotu
większe 

brodawkowanie

większa zawartość 
białka w ziarnie

poprawa jakości 
ziarna jęczmienia 

browarnego, 
szerszy N:S

większa zawartość 
tłuszczu

większa 
efektywność azotu 

poprawa jakości 
przechowalniczej 

bulw 
większa polaryzacja

wzrost zawartości 
aminokwasów  

siarkowych 

większa odporność  
na choroby 

mniejsza zawartość  
melasotworów

na poziomie parametrów gleby; 
niezależne od gatunku rośliny uprawnej:

właściwości fizyczne gleby 

właściwości chemiczne gleby 

właściwości biologiczne gleby 

* dawka 2-letnia w układzie zboża -> rzepak lub ziemniaki lub buraki
** rzepak ozimy -> pszenica ozima
*** buraki cukrowe -> zboża jare
**** strączkowe grubonasienne -> zboża ozime
***** dawka użyźniająca, tzw. melioracyjna – dużo wyższa od dawek nawozowych, uzależniona od rodzaju gleby
****** dotyczy każdej rośliny uprawnej i warunków uprawy

a) agregacja cząstek gleby (struktura); 
zmniejszenie ryzyka zbrylania się gleb 
średnich i ciężkich

a)  wprowadzenie do gleby wapnia
d)  stabilizacja zawartości próchnicy

a)  wzrost aktywności biologicznej gleby

b)  wprowadzenie do gleby siarki
e)  zwiększenie dostępności potasu

c)  kontrola aktywności glinu Al3+

f)  zwiększenie dostępności mikroskładników 
(gleby o odczynie poniżej obojętnego)

b) zmniejszenie gęstości objętościowej gleby;  
 zmniejszenie kosztów orki, poprawa warunków 

uprawy gleb ciężkich, minutowych

c) sprawna infiltracja wody; redukcja zagrożenia 
erozją oraz spływu powierzchniowego 
składników mineralnych (fosfor)

Nawozy

b)  większe tempo mineralizacji resztek roślinnych c)  poprawa warunków inicjacji i wzrostu korzeni
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Charakterystyka polecanych nawozów

CHaraKtEryStyKa 

• nawóz dwuskładnikowy wytwarzany z amoniaku i kwasu fosforowego 

• nawóz o bardzo dobrej dostępności zawartego w nim P (prawie 90% całkowitego fosforu 

rozpuszcza się w wodzie), fosforan amonu zawiera 2% siarki (= 5% SO
3
) w formie siarczanowej – 

rozpuszczalnej w wodzie

poLidap®/ 
foSforan amonu

prZEZnaCZEniE

nawóz granulowany, szczególnie 

polecany do nawożenia startowego 

stosowanego w czasie siewu nasion 

kukurydzy siewnikiem kombinowanym, 

pozwalającym na umiejscowienie granul 

nawozu w odległości ok. 5 cm poniżej 

nasion,  a jednocześnie ok. 5 cm 

 w bok od linii rządka 

SKład 

NPS 18:46:2 (5% SO
3
)

18% azotu (N) w formie amonowej i 46% fosforu 
(P

2
O

5
) w formie fosforanów: 

jedno- i dwuamonowego

CHaraKtEryStyKa 

• możliwość całkowitego rozpuszczenia w wodzie i natychmiastowego przyswojenia przez rośliny

• innowacyjny produkt o proporcji 1:1 azotu (w formie amonowej) do fosforu dzięki synergii tych 
pierwiastków, zwiększeniu ulega efektywność pobierania składników i łagodzone jest niekorzystne 
działanie pogody (np. niskiej temperatury) na rośliny

• cynk bierze udział w tworzeniu auksyn hormonów odpowiedzialnych za prawidłowy wzrost i rozwój 
korzeni, dlatego powinien on być dostępny od samego początku wegetacji, stymuluje fotosyntezę 
i pobieranie azotu

• w kukurydzy prowadzi do wytworzenia większych i lepiej uziarnionych kolb

• produkt można mieszać z solą potasową, siarczanem potasu lub siarczanem magnezu

uLtra Korn 
prZEZnaCZEniE

polecany do przedsiewnego nawożenia roślin 

uprawnych o dużych wymaganiach odnośnie 

siarki, np. kukurydzy, rzepaku i ziemniaków,  

a także do stosowania z równoczesnym siewem 

nasion, czyli do tzw. zlokalizowanego nawożenia, 

które pozwala umiejscowić granule obok nasion
SKład 

NP 20:20 + 35% SO
3

CHaraKtEryStyKa 

• granulowane nawózy wieloskładnikowe

• bardzo dobra jakość granul

• wytwarzane z fosforanu amonu i chlorku potasu (soli potasowej)

• dobrze rozpuszczalne w wodzie i łatwo pobierane przez rośliny składniki

poLifoSKa 6 

poLifoSKa pLon+ 

prZEZnaCZEniE

wieloskładnikowe nawozy przedsiewne 

polecane do stanowisk o dużych 

potrzebach pokarmowych szczególnie 

w stosunku do potasu i siarkiSKład 

NPK 6:20:30 

SKład 

NPK 5:17:32 + 3% S (7% SO
3
) z żelazem (Fe) 0,3 i cynkiem (Zn) 0,05

CHaraKtEryStyKa 

• wieloskładnikowe, granulowane nawozy wytwarzane z fosforanów o bardzo dużej czystości oraz 

z  soli potasowej i siarki w formie siarczanowej (SO
3
)

• składniki bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i łatwo dostępne dla roślin

• azot amonowy jest silnie sorbowany przez glebę, dzięki czemu zwiększa się pobieranie fosforu, 

co wyraźnie poprawia stan odżywienia upraw

• doskonała kompozycja składników

• bardzo dobre właściwości chemiczne i wysoka jakość granul 

uLtra 8, 5, 10 
prZEZnaCZEniE

typowo przedsiewne SKład 

Ultra 8  NPK 8:20:30 + 5% SO
3

ULTRA 5 NPK 5:15:30 + 12% SO
3

ULTRA 10 NPK 10:26:26

Nawozy
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CHaraKtEryStyKa 

• wytwarzany z surowca fosforonośnego, soli potasowej, magnezytu i siarczanu amonu

• zawiera amonową formę azotu – łatwo rozpuszczalną w wodzie i zatrzymywaną przez glebę

• przyjęta technologia produkcji warunkuje bardzo dobre wyrównanie granulatu i zapewnia 

identyczność składu każdej granuli oraz podobne tempo uwalniania 

wszystkich składników

• zawiera mikroelementy (cynk, miedź, mangan, bor i molibden) 

SuprofoS® 26
prZEZnaCZEniE

wieloskładnikowy nawóz przedsiewny 

polecany do stanowisk o dużych 

potrzebach pokarmowych szczególnie 

w stosunku do potasu i siarkiSKład 
NPK (S) 3:12:26 (9) 

CHaraKtEryStyKa 

• zawiera 21% azotu (N), w tym 8% w formie amidowej i 13% w formie amonowej

• powstaje w wyniku zmieszania siarczanu amonu, mocznika i drobno zmielonego magnezytu

• forma amidowa azotu (mocznikowa) przechodzi w glebie w dostępną dla roślin formę amonową, 

a następnie w azotanową, dzięki czemu straty N z gleby są małe 

• zastosowanie wiosną N i S uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej 

wegetacji

• dodatek dobrze rozpuszczalnego magnezu poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne w ten 

składnik

poLifoSKa® 21
prZEZnaCZEniE

nawóz do stosowania wiosną pogłównie 

na rośliny ozime, szczególnie na rzepak 

i zboża, pod wszystkie inne rośliny 

uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny 

przemysłowe i okopowe oraz w uprawie 

warzyw i sadownictwieSKład 

N 21 + 4% MgO, 14% S (35% SO
3
) CHaraKtEryStyKa 

• nawóz dwuskładnikowy otrzymany z azotanu amonu i siarczanu amonu, z dodatkiem bogatej 

w wapń i magnez mączki dolomitowej

• zawartość składników pokarmowych wynosi łącznie 36%

• dzięki obecności siarki w formie siarczanowej nawóz bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie

• aplikacja I dawki na początku wiosennej wegetacji dostarcza roślinom potrzebną siarkę i pobudza 

rośliny do krzewienia

SaLEtroSan 26® 

prZEZnaCZEniE

nawóz azotowo-siarkowy do 

nawożenia startowego i głównego 

SKład 

NS 26:13 (33% S0
3
)

CHaraKtEryStyKa 

• nawóz potasowo-magnezowy, zawierający również siarkę i sód

• bardzo dobre źródło makroelementów 

• łączy zalety soli potasowej i kizerytu

• najkorzystniejsze dla plonowania proporcje K i Mg 

• całkowicie rozpuszczalne w wodzie składniki

Korn-KaLi®  
prZEZnaCZEniE

polecany pod uprawy wielu  

gatunków roślin oraz do nawożenia 

użytków zielonych
SKład 

KMgSNa 40% K
2
O; 6% MgO; 

5% S (12,5% SO
3
); 3% Na

Nawozy
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CHaraKtEryStyKa 

• doskonałe połączenie potasu, magnezu, siarki i sodu w jednej okrągłej granuli

• wszystkie składniki nawozu są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, a więc są szybko i łatwo przyswajane 
przez rośliny

• chroni przed skutkami suszy glebowej, zwiększa mrozoodporność i podnosi efektywność pobierania  azotu

• okrągła granula charakteryzuje się wysoką twardością, jest stabilna i trwała podczas transportu, 
magazynowania i rozsiewu, dzięki temu nawóz jest dostosowany do wszystkich typów rozsiewaczy, 
doskonały do rolnictwa precyzyjnego, umożliwia równomierny wysiew przy dużym zakresie szerokości 
roboczych

• unikatowa zawartość sodu w postaci siarczanu, zazwyczaj pierwiastek ten występuje w nawozach w postaci 
chlorku (soli kamiennej), co niebezpiecznie podnosi zasolenie gleby

uLtra KaLi
prZEZnaCZEniE

rekomendowany do stosowania przedsiewnego 

po zbiorze rośliny przedplonowej, możliwa jest 

również aplikacja pogłówna oraz w technologii 

dawek dzielonych; zalecany do stosowania na 

uprawy tolerujące chlorki
SKład 

41% K + 15% SO
3
 + 6,5% MgO

CHaraKtEryStyKa 

• możliwość całkowitego rozpuszczenia w wodzie i natychmiastowego przyswojenia przez rośliny

• idealny na gleby lekkie i kwaśne o wysokich wartościach pH i znacznej koncentracji wapnia 

w roztworze glebowym, gdzie zwiększa przyswajanie magnezu

ESta® Kieserit 
granulowany

prZEZnaCZEniE

uniwersalny nawóz mający zastosowanie 

w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie 

oraz w uprawach specjalnych, 

przeznaczony do wszystkich upraw 

z niedoborem magnezu i siarki, 

wykorzystywany do nawożenia 

pogłównego dla pokrycia nagłego 

niedoboru magnezu i siarki 
SKład 

25% MgO, 20% S (50% SO
3
) 

CHaraKtEryStyKa 

• uniwersalny, szybko działający nawóz azotowy

• bardzo dobra rozpuszczalność i dostępność azotu

• duża zawartość N – 32%/34%

• zawiera dwie formy azotu różniące się zachowaniem w glebie: kation amonowy i anion azotanowy, 

które są bardzo łatwo pobierane przez rośliny

• wysokiej jednorodności granule pozwalają na równomierny rozsiew i zachowanie identyczności 

stanu odżywienia roślin azotem

SaLEtra amonoWa 
(PULAN®, ZAKSAN®, 
SALETRA AMONOWA 
ANWIL)

prZEZnaCZEniE

uniwersalny nawóz azotowy do 

stosowania przed siewem oraz 

do nawożenia pogłównego roślin 

ozimych i użytków zielonych

SKład 

32% lub 34% N

CHaraKtEryStyKa 

• nawóz saletrzano-amonowy o bardzo dobrej przyswajalności azotu

• produkt o doskonałej jakościowo granulacji i możliwościach równomiernego wysiewu

• zawiera 27,5% azotu (N) w dwóch równych częściach: w formach amonowej i azotanowej oraz 

3,5% CaO i 4% MgO

• nie wykazuje efektu zakwaszania środowiska

• ma utrwaloną renomę wśród producentów rolnych

SaLEtrZaK  
(SALMAG, CANWIL, 
SALETRZAK 27  
STANDARD)

prZEZnaCZEniE

polecany do stosowania przed siewem 

roślin i pogłównie, pod wszystkie 

rośliny i na wszystkie gleby

SKład 

27,5% N + (3,5% CaO + 4% MgO)

Nawozy
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Nazwa
zawartość 
Cao [%] /  
CaCo3 [%]

zawartość 
Mgo [%] /  
MgCo3 [%]

zawar-
tość  

H2o [%]

reaktyw-
ność w HCl opis

Produ-
cent

Nordkalk
standard 
Cal 

50/89 – 6–10 ok. 
80–90%

Węglan wapnia z okresu jury. Młody 
wiek kopaliny (miękka skała) powoduje 
wysoką reaktywność i szybkie działanie. 

Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb.

Nordkalk

oMya 
agrodol  
03 ro

30/55  20/42 do 10 ok. 
30–36%

Bardzo dobre rozdrobnienie – 75% 
poniżej 1 mm. Suma CaO + MgO powyżej 

50%. Bardzo niska zawartość metali 
ciężkich. Zastosowanie: na wszystkie 

rodzaje gleb ubogich w magnez.

Omya

oMya 
CalCiPrill 
110 kr

50/90 – do 1
100%   
(98%  

w C
6
H

8
O

7
)

Kreda granulowana pochodzenia 
naturalnego o najwyższej spośród 

nawozów węglanowych skuteczności 
odkwaszania – rozdrobnienie i miękkość 

cząstek kredy gwarantuje 98–100% 
reaktywność w słabym kwasie 
cytrynowym. Zastosowanie:  
na wszystkie rodzaje gleb.

Omya

Nordkalk 
atrigraN

50/90 – do 1 ok. 99%

Wysoko reaktywny granulowany nawóz 
wapniowy udoskonalony o pierwiastek 
organiczny poprawiający skuteczność 
działania wapnia. Zastosowanie: na 

wszystkie rodzaje gleb.

Nordkalk

Ocena potrzeb wapnowania

Zalecane dawki nawozów wapniowych [w CaO, t/ha]

Specyfikacja nawozów wapniowych

kategoria
agronomiczna gleb

optymalne pH
pH kCl dla przedziału potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne

bardzo lekkie 5,1–5,3 do 4,0 4,1–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 od 5,6

lekkie 5,6–5,8 do 4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 od 6,1

średnie 6,2–6,5 do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 od 6,6

ciężkie 6,6–6,8 do 5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 6,6–7,0 od 7,1

użytki zielone 5,5–5,8 do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 – –

kategoria
agronomiczna gleb

Przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 –

lekkie 3,5 2,5 1,5 –

średnie 4,5 3,0 1,7 1,0

ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie  
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące ro-
dzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych 
w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłucz trzykrotnie wodą, a popłuczy-
ny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą opryskową. Opróżnione opako-
wania po środku ochrony roślin zwróć do sprzedawcy, u którego środek zo-
stał zakupiony.
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu 
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


