
Profesjonalna  
ochrona 
buraka cukrowego



Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek chwastobójczy stosowany doglebowo i nalistnie,  
przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów  
dwuliściennych w buraku cukrowym. Do stosowania przy użyciu  
opryskiwaczy polowych.

Forma użytkowa 
koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą 

Zawartość substancji czynnych 
chlorydazon – 520 g/litr (43%)

Roślina polecana do ochrony 
burak cukrowy

Działanie na chwasty 
Środek pobierany jest głównie przez korzenie chwastów, w mniejszym stopniu  
przez liście. Najskuteczniej niszczy chwasty od momentu ich skiełkowania do fazy 2 liści.

Zwalczane chwasty (wrażliwe) 
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, rdest plamisty,  
samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

Dawki 
1-1,5 l/ha w dawkach dzielonych z preparatem Kemifam Super Koncentrat® 320 EC* 1 l/ha

Herbicyd najnowszej  
turbogeneracji

Optymalnie zwalcza uciążliwe 
chwasty w burakach

Idealny w systemie  
mieszanym – połączenie  
zabiegów przed-  
i powschodowych

Pyramin® Turbo 520 SC
Połączenie zabiegów przed- i powschodowych

Zalety

*Kemifam Super Koncentrat® 320 EC – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer CropScience SA.

Szanowni Państwo,
 
Mam przyjemność przekazać Państwu nową broszurę BASF na temat ochrony buraka cukrowego. Postanowi-
liśmy się skoncentrować na konkretnych rozwiązaniach naszej firmy skierowanych do producentów buraka. Ich 
skuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo potwierdzacie Państwo codziennie, wybierając właśnie je z palety 
dostępnych na rynku preparatów.

Jakość i innowacyjność zobowiązuje, dlatego niezmiennie oferujemy Państwu skuteczne i kompleksowe rozwią-
zania w ochronie plantacji buraka przed chwastami i chorobami grzybowymi. 

Mam nadzieję, że informacje zawarte w tej broszurze okażą się przydatne i pomocne w Państwa praktyce rolniczej. 
Życzę przyjemnej lektury i udanego sezonu!

 

Marcin Chojecki
Dział Crop Protection

BASF Polska Sp. z o.o.
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Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek chwastobójczy stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony  
do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych  
w uprawie buraka cukrowego. 

Forma użytkowa 
koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą 

Zawartość substancji czynnych 
chlorydazon – 360 g/litr 
chinomerak – 60 g/litr

Roślina polecana do ochrony 
burak cukrowy

Działanie na chwasty 
Środek pobierany jest głównie przez korzenie chwastów, w mniejszym stopniu przez liście.  
Najskuteczniej niszczy chwasty od momentu ich skiełkowania do fazy 2 liści.

Zwalczane chwasty (wrażliwe) 
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik polny, 
przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa,  
rdest powojowy, fiołek polny, przetacznik perski, kurzyślad polny

Dawki 
1-1,5 l/ha w dawkach dzielonych z preparatem Kemifam Super Koncentrat® 320 EC* 1 l/ha

Herbicyd najnowszej generacji

Skutecznie zwalcza uciążliwe 
chwasty w burakach

Elastyczny termin stosowania, 
niezależny od fazy rozwojowej 
buraka

Działa doglebowo i nalistnie

Kosynier® 420 SC
Cięty na chwasty w burakach

Zalety

*Kemifam Super Koncentrat® 320 EC – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer CropScience SA.

Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego  
zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej oraz innych  
chwastów jednoliściennych po wschodach w buraku cukrowym.

Forma użytkowa 
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji czynnych 
cykloksydym – 100 g/litr

Roślina polecana do ochrony 
burak cukrowy (plantacje produkcyjne i nasienne)

Działanie na chwasty 
Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany 
do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Efektem działania  
jest żółknięcie, a następnie zasychanie najmłodszych liści chwastów i jest to widoczne po upływie  
około 7-14 dni od opryskiwania.

Zwalczane chwasty (wrażliwe) 
w dawce 1-1,5 l/ha: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, włośnica sina, 
włośnica zielona; w dawce 3-4 l/ha np.: perz właściwy

Dawki 
1-1,5 l/ha – chwasty jednoroczne, 3 l/ha – perz właściwy

Ultraskutecznie zwalcza 
perz i chwasty jednoroczne 
jednoliścienne w buraku 
cukrowym

Do stosowania na planta-
cjach produkcyjnych  
i nasiennych

Focus® Ultra 100 EC 
Problem chwastów zamknięty błyskawicznie

Zalety
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gwiazdnica pospolita jasnota różowa dymnica pospolitakomosa biała fiołek polny

przytulia czepna

szarłat szorstki

rdest powojowy

jasnota purpurowa

tasznik pospolity

przetacznik perski żółtlica drobnokwiatowa

rumian polny

przetacznik polny

tobołki polne

Kosynier 420 SC 1,5 l/ha
+ Kemifan Super  

Koncentrat 320 EC* 0,8 l/ha
+ Goltix 700 SC** 1,0 l/ha
+ Olbras 88 EC*** 1,0 l/ha

Kosynier 420 SC 1,0 l/ha
+ Kemifan Super  

Koncentrat 320 EC* 0,7 l/ha
+ Goltix 700 SC** 1,0 l/ha
+ Olbras 88 EC*** 1,0 l/ha

Focus Ultra 100 EC  
1-1,5 l/ha

Pyramin Turbo  
520 SC 1,5 l/ha  

+ Kemifam Super  
Koncentrat 320 EC* 1 l/ha

* Kemifam Super Koncentrat® 320 EC – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer CropScience SA.

** Goltix® 700 SC – zastrzeżony znak towarowy firmy Makhteshim Agan SA.

*** Olbras® 88 EC – zastrzeżony znak towarowy firmy OBROL Kulczyński Sp.j.

Program ochrony buraka cukrowego przed chwastami 

II zabieg – nalistny,  
niezależnie od fazy  

rozwojowej buraków,  
chwasty w fazie liścieni:

III zabieg – 5-10 dni  
po II zabiegu:

I zabieg  
– w trakcie wschodów buraka 

Zwalczane chwasty
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Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wy-
niszczającego w ochronie buraków cukrowych przed chorobami grzybowymi.

Forma użytkowa 
koncentrat w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą 

Zawartość substancji czynnych 
fenpropimorf – 250 g/litr (24,56%) 
epoksykonazol – 84 g/litr (8,25%)

Roślina polecana do ochrony 
burak cukrowy

Zwalczane choroby 
chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści

Dawki 
1,0 l/ha

Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego  
i interwencyjnego w ochronie buraków cukrowych przed chorobami grzybowymi.

Forma użytkowa 
koncentrat stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych w wodzie 

Zawartość substancji czynnych 
piraklostrobina (F 500®) – 133 g/litr (12,58%) 
epoksykonazol – 50 g/litr (4,73%)

Roślina polecana do ochrony 
burak cukrowy

Zwalczane choroby 
chwościk buraka, mączniak prawdziwy,  
brunatna plamistość liści, rdza buraka

Dawki 
0,5-1,0 l/ha

Szerokie spektrum  
zwalczanych chorób

Istotny wzrost plonu  
korzeni buraków

Wzrost zawartości cukru  
w korzeniach, przekładający  
się na przyrost cukru  
z hektara

Duett® Star 334 SE
Jeszcze więcej cukru!

Optan® 183 SE
Zabezpiecz swój plon!

Zalety

Skuteczna ochrona przed  
chorobami grzybowymi

Dzięki zawartości F 500  
pozytywnie wpływa na  
fizjologię roślin oraz zwiększa 
polaryzację i plon cukru  
z hektara

Zalety
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Kilka ostatnich sezonów potwierdziło konieczność stosowania fungicydów do zwalczania chorób grzybowych buraka. 
Spośród wszystkich występujących chorób w burakach najczęściej spotykaną i znaną jest chwościk buraka. Zdarza 
się, że jeden zabieg fungicydowy to za mało. Warto wtedy już wcześniej zaplanować system ochrony.

Optan® 183 SE jest idealnym produktem na pierwszy zabieg. Optan nie tylko skutecznie zwalcza chwościka buraka, 
ale również dzięki zawartości F 500 poprawia fizjologię roślin oraz ma pozytywny wpływ na stopień polaryzacji oraz 
dynamiczny przyrost plonu cukru z hektara.

Duett® Star 334 SE skutecznie zwalcza choroby. Dodatkowo po zastosowaniu preparatu następuje wyraźny wzrost 
zawartości cukru w korzeniach, co wpływa na przyrost plonu cukru z hektara.

Zwalczanie chorób

Zwalczane choroby

Mączniak prawdziwy Rdza buraka Brunatna plamistość liści

Duett Star (1,0 l/ha)
II zabieg fungicydowy

Duett Star (1,0 l/ha)

Optan (0,7 l/ha)
I zabieg fungicydowy

Wpływ ochrony fungicydowej na polaryzację w uprawie buraków cukrowych.

Źródło: Badania własne Sudzucker, 2013 r.

Ochrona fungicydowa buraków preparatami BASF

Chwościk buraka

standardowy 
system 
ochrony 

pełna ochrona
– system 

dwuzabiegowy
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Optan
0,7 l/ha

Duett
Star

1,0 l/ha

100% = 17,72%

środek
porównawczy

Duett Ultra
0,6 l/ha

kontrola
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BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu 
na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych 
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki 
glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. 
szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów 
lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

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 w etykiecie.

Produkty firmy BASF polecane do ochrony buraków

Duett® Star 

Optan®

Kosynier®

Pyramin® Turbo

Focus® Ultra


