
rzepak
ZDROWY ŁAN

Chroń swoje uprawy
przed chorobami grzybowymi

Zastosuj sprawdZone fungicydy

Wybierz odpowiedni wariant:

standard

premium

Sprawdź także inne rozwiązania 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczy-
taj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Więcej szczegółów na www.osadkowski.pl

ZBOŻA
ZDROWY ŁAN

ochrona fungicydowa:

ochrona herbicydowa:

ZBOŻA
czysty ŁAN

premium

standard

kUkUryDza 
czysty ŁAN standard

premium

standard

eKonomicZny

premium

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

gdzie kupić dołącz do nas
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Syrius 250 EW
Tazer 250 SC
+Primasol

T1:
T2:

premium

Tazer 250 SC 
+Primasol

Syrius 250 EWT1:

T2:

premium

Tazer 250 SC
+Primasol

Syrius 250 EWT1:

T2:

premium

RZEPAK ZDROWY ŁAN

Fungicydowa ochrona rzepaku t1 i t2

RZEPAK ZDROWY ŁAN

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Szara pleśń

•	porażone resztki pożniwne
•	deszczowa pogoda
•	temperatura powietrza  

około 15ºC
•	ciepła i wilgotna jesień

•	uszkodzenia mrozowe
•	zagęszczony łan
•	wysoka wilgotność łanu
•	niezbyt wysoka  

temperatura powietrza

•	temperatura powietrza  
powyżej 20ºC

•	wysoka wilgotność  
powietrza w okresie 
kwitnienia

rozWiązanie:

Działanie regulujące łan

Wyrównanie kwitnienia 

Fizjologiczny wpływ na plon przy braku porażenia chorobami 

Pełna ochrona fungicydowa przez cały wiosenny okres

Zawartość uzupełniających się substancji aktywnych

Interwencyjne i zapobiegawcze rozwiązania na choroby okresu T1 i T2:
(wykaz wszystkich zwalczanych chorób  dostępny na etykiecie produktów)

Czynniki zWiększająCe ryzyko  
pojaWienia się Chorób:

Tazer 250 SC  
+ Buzz Ultra DF

Syrius 250 EWT1:
T2:

STANDArD

Tazer 250 SC  
+ Buzz Ultra DF

Syrius 250 EWT1:

T2:

STANDArD

Tazer 250 SC 
+ Buzz Ultra DF

Syrius 250 EWT1:

T2:

STANDArD

STANDArD

Syrius  
250 EW

 (1 l/ha)

Tazer 250 SC 
(0,6 l/ha) 

+ Buzz Ultra DF 
(0,2 kg/ha)

61–6957 80503019

t1 t2
tebukonazol azoksystrobina + tebukonazol

premium

61–6957 80503019

Syrius  
250 EW

 (1 l/ha)

Primasol 
(0,67–1 l/ha)

Tazer  
250 SC 
(0,6 l/ha)

+

t1 t2
tebukonazol azoksystrobina boskalid i metkonazol


