
burak

Chroń swoje uprawy przed 
chwastami i chorobami grzybowymi

Zastosuj sprawdZone 
rozwiązania

wybierz odpowiedni wariant:

Sprawdź także inne rozwiązania 

ochrona fungicydowa:

ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj in-
formacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj za-
grożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Terra-Sorb foliar + Black Star + Nano-Gro®

Efekty działania

Terra-Sorb foliar
+ Black Star

Kontrola

Kontrola 90,58 t/ha wzrost plonu zawartość cukru 
17,89%

Terra-Sorb foliar
3 × 1 l/ha = T1–T3 97,61 t/ha +7,03 t/ha 18,06%

Terra-Sorb foliar
2 l/ha – 31.07.2013
z ochroną fungicydową

97,1 t/ha +6,52 t/ha 18,28%

STYMULACJA

Zdrowa uprawa

cZysta uprawa

stymulacja

nawożenie 
dolistne

  Kombinacje Średnia waga 
korzeni (g)

Plon 
(t/ha)

zawartość  
cukru (%)

Plon cukru 
(t/ha)

Plon cukru 
różnica (t/ha)

Technologia i 
standardowa  
uprawa

513,0 61,6 16,08 9,9 -4,2

Technologia ii 
standardowa  
uprawa

626,0 64,7 16,91 10,9 -3,2

nano-gro®

oprysk 744,0 80,6 17,49 14,1 0

Wzrost plonu korzeni i zawartości cukru po zastosowaniu Nano-Gro®

Wzrost plonu korzeni po zastosowaniu Terra-Sorb foliar + Black Star

Wzrost plonu korzeni po zastosowaniu Terra-Sorb foliar

więcej szczegółów na www.osadkowski.pl

ZBOŻA
ZDROWY ŁAN

kukurYDZa 
cZYstY ŁAN

ZBOŻA
cZYstY ŁAN

premium

standard

rZepak
ZDROWY ŁAN

premium

standard

premium

standard

ochrona herbicydowa:

premium

standard

eKonomicZny

W firmowych punktach handlowych oraz u przedstawicieli Osadkowski SA
www.osadkowski.pl 
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więcej szczegółów na www.osadkowski.pl

ZBOŻA
ZDROWY ŁAN

KUKURYDZA 
czysty ŁAN

ZBOŻA
czysty ŁAN

preMiuM

standard

RZepAK
ZDROWY ŁAN

preMiuM

standard

preMiuM

standard

ochrona herbicydowa:

preMiuM

standard

eKonoMicZny

cZysta uprawa

Zdrowa uprawa

styMulacja

nawożenie 
dolistne

Gdzie kupić? Dołącz do nas!

ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczo-
ne w etykiecie i informacje dotyczące produktu. zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bez-
pieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

w firmowych punktach handlowych oraz u przedstawicieli osadkowski Sa
www.osadkowski.pl 
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Dolistne nawożenie buraka cukrowego

Uzupełnienie makro- i mikroskładników

Szybko widoczne efekty
Najwyższa jakość i skuteczność działania

Niedobór potasu prowadzi do: Niedobór boru prowadzi do:Niedobór fosforu prowadzi do:

• wystąpienia zgorzeli liści 
sercowych

• obniżenia plonu cukru 
i korzeni

• zgnilizny części podziemnej

• obniżenia plonu cukru
• pogorszenia jakości 

przetwórczej

• słabego rozwoju korzeni
• pogorszenia gospodarki 

energetycznej rośliny
• obniżenia plonu cukru

NAWOŻENIE DOLISTNE

Fungicydowa ochrona buraka cukrowego

Interwencyjne, zapobiegawcze i wyniszczające rozwiązania 
na najczęściej występujące choroby buraka cukrowego:

Spyrale 
475 EC

Duett Star 334 SE
+ Optan 183 SE

• chwościk 
buraka

• brunatna 
plamistość liści

• chwościk buraka

• mączniak prawdziwy

• brunatna plamistość liści

• rdza buraka

rozwiązanie:

 ciepła i wilgotna pogoda    temperatura w ciągu dnia 15–25°C   infekcje spowodowane przez deszcz

CzYnniKi zwiĘKSzaJąCe rYzYKo PoJawienia SiĘ CHorÓB:

Matador 303 SE (1,5 l/ha)

tiofanat metylowy, tetrakonazol

Spyrale 475 EC (1 l/ha)

fenpropidyna, difenokonazol

Duett Star 334 SE 

(1 l/ha)
Optan 183 SE

(0,7 l/ha)

fenpropimorf, epoksykonazol piraklostrobina, epoksykonazol

lub

lub

ZDROWA UPRAWA

(wykaz wszystkich zwalczanych chorób dostępny na etykiecie produktów)

Herbicydowa ochrona buraka cukrowego

Perz właściwy Ostrożeń polnyKomosa biała / samosiewy rzepaku

Targa 10 EC Akord 180 OF 
+ Metafol Pro

Effi go
lub Lontrel 300 SL

   chwasty w różnych fazach rozwojowych    mokra i ciepła wiosna    kiełkowanie już przy 2°C

rozwiązanie:

CzYnniKi zwiĘKSzaJąCe rYzYKo PoJawienia SiĘ CHwaSTÓw:

Zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych:

Synergia kilku substancji aktywnych

przed zakryciem 
międzyrzędzi

10–12 liści
dobrze rozwiniętych

4–8 liści
dobrze rozwiniętych

Akord 180 OF 

(1,5 l/ha)

Metafol Pro
 (1,5 l/ha)

Akord 180 OF 

(1,5 l/ha)

Metafol Pro
 (1,2 l/ha)

Effi go (0,4 l/ha)

lub

Lontrel 300 SL 

(0,4 l/ha)

Safari 50 WG
(15 g/ha)

Venzar 500 SC
(0,35 l/ha)

Akord 180 OF 

(1,5 l/ha)

Metafol Pro
 (1,4 l/ha)

Targa 10 EC (0,5 l/ha)  Atpolan Bio (1 l/ha)

chizalofop-P-etylowy

chlopyralid trifl usulfuron metylowy

zalecamy dodatek 
preparatu zero Piany

 w związku z mocno 
pieniącymi się 

substancjami 

duża presja 
ostrożnia 

polnego 
i rdestów

presja samosiewów rzepaku
i komosy białej

fenmedifam, desmedifam, etofumesat + metamitron

Technologia 3-zabiegowa chroniąca przed chwastami późno 
wschodzącymi i zachwaszczeniem wtórnym

CZYSTA UPRAWA

(wykaz wszystkich zwalczanych chwastów dostępny na etykiecie produktów)

Matador 
303 SE

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

przed zakryciem 
międzyrzędzi

10–12 liści
dobrze rozwiniętych

4–8 liści
dobrze rozwiniętych

lub
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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

przed zakryciem 
międzyrzędzi

10–12 liści
dobrze rozwiniętych

4–8 liści
dobrze rozwiniętych

lub


