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Rozwiązania dla profesjonalistów 
w dziedzinie rolnictwa

AgCelence®  to marka grupy produktów BASF stosowanych w różnych uprawach.  

Zapewniają one dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin. 

Produkty te poprawiają zdrowotność oraz wigor roślin, wpływając na końcowy sukces. 

AgCelence® wyznacza nowe standardy! Stosowanie produktów AgCelence® pozwala wy-

korzystać roślinom w pełni ich potencjał. Uzyskane wyższe plony są efektem połączenia 

lepszego wigoru roślin i wyższej tolerancji na stres – dają wynik, na który czekają rolnicy. 
Zbierasz 
wyższy plon

BASF przeznacza znaczącą część swojego globalnego potencjału badawczo-rozwojo-

wego na AgCelence®, dążąc do opracowywania produktów, które przyczyniają się do 

sukcesu rolnika. AgCelence® to marka związana nie  tylko z Europą. Koncern BASF za-

rejestrował bowiem na całym świecie produkty AgCelence® przeznaczone dla ponad 60 

upraw w 30 krajach.

Wśród produktów AgCelence®, które BASF oferuje na polskim rynku, znajdują się m.in.: Adexar® Plus – fungicyd przeznaczony do 

zbóż, Systiva® wykorzystywana w uprawie jęczmienia jarego, Retengo® Plus do ochrony kukurydzy oraz Cabrio® Duo – fungicyd 

ziemniaczany. Wśród produktów AgCelence® są też znane fungicydy: Pictor® do stosowania w rzepaku oraz Signum® wykorzy-

stywane w uprawie pomidorów.

Osiągasz wyższą 
jakość handlową 
plonu

Twoje rośliny  
zyskują lepszy  
wigor i odporność  
na stres

AgCelence® to więcej niż ochrona!

  Podnosisz  
  efektywność 
  produkcji

Spis treści

4-5. Adexar Plus, Kazimierz Kulas, Pisarzowice, woj. opolskie

6-7. Adexar Plus, Stanisław Pietras, Zwanowice, woj. opolskie

8-9. Systiva, Tomasz Mlicki, Sobiejuchy, woj. kujawsko-pomorskie 

10-11. Pictor, Grzegorz Arian, OHZ Głogówek, woj. opolskie

12-14. Retengo Plus, Waldemar Dobrowolski, Leśmierz, woj. łódzkie

15. Retengo Plus, Szymon Tracz, Braszowice, woj. dolnośląskie

16-17. Cabrio Duo, Krzysztof Sułkowski, Bogdanowice Kolonia, woj. opolskie 

18-19. Signum,Tadeusz Kosmowski, Zduny, woj. łódzkie

Rozwiązania dla profesjonalistów 
w dziedzinie rolnictwa

Dzięki efektowi 
AgCelence® :
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• Zbierasz wysoki i zdrowy plon bez względu  

   na presję chorób

• Twoje rośliny zyskują lepszy wigor i są bardziej 

   odporne na warunki stresowe

• Zapewniasz swoim zbożom lepszą  

   stabilność źdźbeł

Kazimierz Kulas,  
Pisarzowice, woj. opolskie

W jakim systemie fungicydowym BASF chroniono pszenicę? 

Był to system trzyzabiegowy, produkty zastosowano w dawkach za-

lecanych: Capalo 1,5 l/ha, Adexar Plus 1,25 l/ha oraz Osiris 2 l/ha.

Ma Pan jakieś spostrzeżenia, jeśli chodzi o ochronę przed  

chorobami?

Na części pola przeprowadziliśmy zabiegi preparatami innego pro-

ducenta i różnica okazała się kolosalna na korzyść BASF, jeśli chodzi 

o zdrowotność. W ostatniej fazie rozwoju na polach po innych pro-

duktach pokazały się choroby, natomiast po produktach BASF – zie-

loniutko.

Czy poza skutkiem grzybobójczym dostrzegł Pan jakieś dodat-

kowe efekty działania Adexaru Plus?

Nie zwracaliśmy na to uwagi, ponieważ nie mieliśmy w tym roku 

szczególnych problemów. Nie trafiło nam się tak, żeby pszenica wy-

legła. A mimo że w tym roku była trzy razy skracana, to jest wysoka. 

Poza tym na polu zdecydowanie był widoczny efekt zieloności.

Czy jest Pan zadowolony z produktu Adexar Plus i poleciłby 

Pan go innym?

Z efektów zastosowania – jestem zadowolony  

oczywiście.

Czy zastosuje Pan Adexar Plus także  

w przyszłym roku?

Oczywiście!

Adexar ® Plus
Siła, na której mogę polegać

z XEMIUM
®

...jak na filiżance mocnej kawy 
dającej mi siłę na cały dzień

Gospodarstwo: 750 ha, z czego ponad 500 ha 
do produkcji rolnej (rzepak 130 ha, pszenica 300 
ha, jęczmień 40 ha, kukurydza 60 ha).

Opinie użytkowników AgCelence®
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Działanie AgCelence® 
w przypadku zbóż  



Jakie fungicydy zastosował Pan w pszenicy i w jakich dawkach?

Na 80 ha, czyli połowie areału pszenicy, zastosowaliśmy technologię 

BASF, czyli w pierwszym zabiegu Capalo w dawce 1,5 l/ha, w drugim 

zabiegu na przełomie kwietnia i maja Adexar Plus w dawce 1,3 l/ha 

i następnie na początku czerwca Osiris w dawce 1,7-1,8 l/ha. Jestem 

bardzo zadowolony z tego rozwiązania, jeżeli chodzi o zdrowotność. 

Wydawało mi się, że trudnym okresem będzie maj – było wtedy u nas 

trochę opadów, 140 mm. Niemniej zastosowanie Adexaru Plus dało 

efekt i tak naprawdę trzeci zabieg Osirisem był wykonywany bardziej 

profilaktycznie w odpowiednim terminie, bo jeszcze chorób nie było 

widać na łanach.

A jak to wyglądało w porównaniu do konkurencyjnych produktów?

Na jednym z pól do drugiego zabiegu zastosowałem Duett Ultra w daw-

ce 0,6 l/ha i tutaj widoczna była zdecydowana przewaga Adexaru Plus. 

Na polach nieopryskanych Adexarem już pod koniec maja pojawiły się 

pierwsze oznaki i septoriozy, i rdzy. Mogę powiedzieć, że Adexar Plus 

zapewnił najlepszy efekt ochronny ze stosowanych przeze mnie środ-

ków.

Czy poza działaniem grzybobójczym dostrzegł Pan jakieś dodatko-

we efekty zastosowania Adexaru Plus?

Generalnie u mnie nie ma w tym roku wyłożeń. Poparzeń jako takich 

również nie było. Natomiast łany, na których zastosowana była pełna 

technologia BASF, są do dzisiaj w zasadzie niekoszone, bo one dopiero 

dojrzewają, czyli zadziałał efekt zieloności, a wręcz nawet jakby prze-

dłużenia wegetacji. (…) Dla mnie w szczególności efekt zastosowania 

Adexaru Plus jest wręcz imponujący.

Czy w przyszłym roku zamierza Pan ponownie sięgnąć po Adexar 

Plus?

Chyba że będzie coś nowego i lepszego z BASF (śmiech).  

Ale tu rzeczywiście będzie ciężko. Podejrzewam, że Adexar Plus to jest 

kilka lat stosowania, bo ten środek w szczególności w tym roku dał 

dobre efekty. Jeśli chodzi o plony, będzie można powiedzieć coś więcej 

po zbiorach. 

Stanisław Pietras,  
Zwanowice, woj. opolskie

Gospodarstwo: 362 ha gruntów ornych, w tym zboża 
ok. 200 ha (żyto nasienne 40-60 ha, reszta pszenica 
konsumpcyjna), rzepak 100 ha, buraki cukrowe 30 ha, 
soja 20 ha; w zależności od roku też dodatkowo 30-80 
ha kukurydzy.

Niemniej już po pierwszym łanie, który po tej technologii został zebrany, 

mogę powiedzieć, że z tego pola nigdy nie było takiej wydajności jak 

teraz, a jest to wydajność 9 t/ha. Tymczasem na tym polu najwyższa 

wydajność do tej pory była 7,3 t/ha. Ja jestem zachwycony!

Czy poleciłby Pan innym Adexar Plus?

Poleciłbym po tym roku na pewno!

Rozmowę przeprowadzono 23.07.2014 r.

Opinie użytkowników AgCelence®
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Pierwszy bezopryskowy 
fungicyd w jęczmieniu jarym

Działanie AgCelence® 
w przypadku jęczmienia  
jarego

• Rezygnujesz z jednego zabiegu  

   fungicydowego

• Masz więcej czasu na inne prace wiosną

• Widzisz silne i zdrowe rośliny już od siewu

• Zbierasz wysokie plony nawet  

   w niekorzystnych warunkach

Tomasz Mlicki,
Zakład Nasienno-Rolny Sobiejuchy, 

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Jak by Pan ocenił ten sezon pod względem presji chorób?

Na pewno bardzo długa wiosna spowodowała to, że każdy z nas 

czekał i wypatrywał tych chorób – i rzeczywiście chorób było tro-

szeczkę więcej niż w sezonie ubiegłym. Natomiast w przypadku 

jęczmienia jarego, bo zastosowaliśmy w nim Systivę, czyli produkt 

donasienny, presja chorób była znikoma lub nie było jej w ogóle. Na 

68 ha jęczmienia, jaki uprawiamy, 100% nasion zostało zaprawione 

właśnie tym produktem i z pierwszego zabiegu zrezygnowaliśmy. 

Drugi zabieg ochronny był przeprowadzony, ale bardziej wynika to 

z faktu, że robimy produkcję nasienną i dbamy bardziej o jakość: 

trzeba produkt dobrze ochronić, dobrze zabezpieczyć i też w pew-

nym momencie przebieg pogody wskazywał na to, że trzeba to 

zrobić porządnie. Natomiast presja chorób w przypadku jęczmienia 

mniej występowała niż w przypadku innych gatunków.

A mieliście pola kontrolne, tak żeby stwierdzić, że gdybyście 

wykonali inną ochronę, to mielibyście większy kłopot z utrzyma-

niem chorób pod kontrolą?

Byłby większy kłopot. Dlaczego? Bardzo fajne porównanie mieliśmy 

w roku ubiegłym. Tylko na niewielkiej części zastosowaliśmy Systivę 

na jednej odmianie na jednym polu produkcyjnym – i to było bar-

dzo widoczne, począwszy od startu na wiosnę: po wschodach większy 

wigor, rośliny bardziej żywotne i przede wszystkim bez presji chorób. 

Praktycznie pierwszy zabieg chemiczny był zbędny, drugiego zabiegu 

też nie wykonywaliśmy.

Wspomniał Pan wcześniej, że rośliny po Systivie miały inny wigor. 

Czym jeszcze te rośliny się różniły?

Na pewno było widać w momencie kiełkowania, że te rośliny łatwiej 

sobie radzą, troszeczkę szybciej nastąpiła faza krzewienia. Tak jakby 

o dzień, dwa dni wyprzedzały w fazach rozwojowych inne. Było widać, 

że te rośliny mają w sobie więcej energii. Począwszy od krzewienia, aż 

po kłoszenie czy kwitnienie zawsze troszeczkę „uciekały”, wyprzedzały 

inne w rozwoju.

Jak Pan ocenia możliwość zastosowania fungicydu podczas proce-

su zaprawiania? Czy jest to korzystne, czy nie ma większego zna-

czenia?

Wydaje mi się, że to wpływa na plus, bo Systiva jest fungicydem i są to 

potem wartości dodane. Proces zaprawiania odbywa się praktycznie 

obligatoryjnie dla wszystkich nasion. Dodanie tego preparatu do zapra-

wy powoduje przede wszystkim oszczędności w czasie, bo wtedy re-

zygnujemy z zabiegu. W przypadku przebiegu pogody czy szczególnie 

wiatrów, które nas nawiedzają, nie mamy presji, kiedy musimy ten za-

bieg wykonać. Oszczędzam na zabiegu i na jakości tego zabiegu – oraz 

na czasie, kiedy są inne zabiegi do wykonania. Więc to jest naprawdę 

bardzo duży plus.

A jak by Pan ocenił koszt Systivy w relacji do tradycyjnie stosowa-

nych fungicydów?

Jest to bardzo zbliżony koszt. Zestawiając koszt Systivy i koszt pierw-

szego zabiegu dobrym preparatem, są one porównywalne, natomiast 

musimy tutaj odjąć koszt zabiegu. To jest produkt, który moim zdaniem 

broni się, nawet jeśli mogą być jakieś zastrzeżenia, że troszeczkę wy-

soka jest cena tego produktu. Ale jest to koszt dobrego zabiegu fun-

gicydowego, a z drugiej strony – ważna jest terminowość. Często wa-

runki nie zawsze pozwalają na terminowe wykonanie zabiegu, a wiemy, 

że czasami skuteczność zabiegu spóźnionego może być dużo niższa, 

więc tutaj mamy to zabezpieczenie od samego początku.

Czy zastosuje Pan Systivę również w przyszłym roku?

Tak, zastosujemy w przyszłym roku. Prawdopodobnie dopóki będzie 

na rynku, to będziemy stosować. Bo widzimy rzeczywiście, że nie są to 

pieniądze wyrzucone w błoto, a wręcz odwrotnie.

Czyli jest to inwestycja, która faktycznie się opłaca, mimo że ją trze-

ba ponieść troszeczkę wcześniej.

Zgadza się. Czy my te pieniążki wydamy miesiąc wcześniej, czy mie-

siąc-półtora później… a i tak widzimy, że te rośliny od początku mają 

zupełnie inny wigor, zupełnie inaczej startują i to też może się odbić na 

plonie. W przypadku odmian jest tak, że jeden dzień, dwa dni, jeżeli 

chodzi o wczesność, czasami naprawdę może bardzo mocno wpłynąć 

na wysokość plonu.

Gospodarstwo: 540 ha gruntów ornych, głównie 
produkcja nasienna: pszenżyto, jęczmień jary, 

owies, pszenica oraz rzepak konsumpcyjny.

Opinie użytkowników AgCelence®
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Działanie AgCelence® 
w przypadku rzepaku

• Dbasz o zdrowy łan aż do żniw
• Wydłużasz okres wypełnienia łuszczyn  
   i zbierasz więcej

• Ograniczasz osypywanie się łuszczyn

• Twój rzepak zyskuje wyższą odporność  
   na warunki stresowe

To więcej niż fungicyd

Pictor®

Jaki był to sezon dla rzepaku? Czy pojawiły się jakieś problemy, wyzwa-

nia?

W przypadku rzepaku żniwa mieliśmy w pierwszym okresie. Bardzo szyb-

ki zbiór pozwolił nam zebrać rzepak przed deszczami, w bardzo dobrych 

parametrach, bez konieczności dosuszania. Wpływ na zbiór i jakość plonu 

rzepaku miała zastosowana technologia ochrony i nawożenia. Osiągnęliśmy 

plony z powierzchni 450 ha zbliżone do 50, ponad 49 kwintali z hektara. Stąd 

też technologia, którą zastosowaliśmy, okazała się trafiona, gdyż uzyskiwane 

plony potwierdziły jej skuteczność. 

Jakie fungicydy zastosował Pan w rzepaku i w jakich dawkach?

Jeśli chodzi o rzepak, to na pierwszym miejscu należy wymienić Pictor 

w dawce 0,5 l/ha. Został on zastosowany na całym areale naszego rzepaku. 

W poprzednich latach przyglądaliśmy się temu fungicydowi i doszliśmy do 

wniosku, że on najlepiej spełnia swoją rolę w zakresie ochrony przed pato-

genami grzybowymi. Ale również zauważyliśmy jego pozytywny wpływ na 

fizjologię roślin. Wegetacja była przedłużona, było zdecydowanie mniej osy-

pywania się łuszczyn, a to z kolei przekładało się oczywiście na plon i jego 

jakość. To jest główny fungicyd, który w całości pokrywał nasze uprawy rze-

paku. Używamy też innych preparatów chemicznych BASF, np. zdecydowa-

na większość naszego areału rzepaku w początkowej fazie jest opryskiwana 

Butisanem Star.

Czy wystąpiły jakieś szczególne warunki stresowe dla rzepaku (np. nie-

dobory wody itp.) – jak w takiej sytuacji zachowywały się plantacje trak-

towane Pictorem w porównaniu do innych?

W związku z tym, że mamy bardzo duże zróżnicowanie gruntów, to w niektó-

rych rejonach pojawiły się niewielkie oznaki braku wody, ponieważ ten rok 

był dosyć korzystny, jeśli chodzi o liczbę opadów. Muszę powiedzieć, że 

preparaty użyte dla porównania albo fragmenty pozostawione do porów-

nania testowego wyglądały zdecydowanie gorzej, jeśli zestawić je z tymi, 

na których zastosowano Pictor.

Na czym dokładniej polegały te różnice między polami opryskanymi 

Pictorem a pozostałymi?

W okresie sprzed zbioru zdecydowanie na pierwszy rzut oka widoczne 

było przedłużenie wegetacji tych roślin, które były potraktowane Picto-

rem. To oczywiście prowadziło do dłuższego wypełniania łuszczyn oraz 

zabezpieczenia przed osypywaniem w momencie zbioru. Porównaliśmy 

różne fragmenty pól i w zasadzie niewidoczne były otwarte łuszczyny na 

tych fragmentach, gdzie zastosowaliśmy Pictor. Natomiast na pozosta-

łych porównawczych wyglądało to zdecydowanie gorzej. Zatem ja przede 

wszystkim wskazywałbym na działanie plonotwórcze i jakość ziaren oraz 

masę tysiąca ziaren. Już nawet wizualnie dało się zauważyć bardzo dużą 

różnicę na korzyść Pictora, a to później potwierdziło się w momencie zbio-

ru wyższymi plonami z tych fragmentów pól.

Stosuje Pan Pictor od kilku lat – co jest największą zaletą tego pro-

duktu?

Wskazałbym dwie rzeczy. Przede wszystkim bardzo dobre zabezpiecze-

nie przed chorobami grzybowymi oraz przedłużenie okresu wegetacji 

roślin, ponieważ to pozwala niejako „doszlifować” jeszcze plon poprzez 

dłuższe fizjologiczne funkcjonowanie i odżywianie się rośliny. 

Czy w przyszłym roku zamierza Pan ponownie sięgnąć po Pictor?

Tak. Myślę, że na pewno Pictor będzie stosowany w dużym zakresie. Na 

dzień dzisiejszy dla nas jest to numer 1, jeśli chodzi o fungicyd w uprawie 

rzepaku ozimego.

Czy poleciłby Pan innym Pictor?

Jak najbardziej! Z pełnym przekonaniem mogę polecić stosowanie prepa-

ratu Pictor. Na podstawie naszych kilkuletnich doświadczeń mamy bardzo 

pozytywną opinię na temat tego fungicydu, przekładającego się na koń-

cowe efekty naszej pracy w zakresie uprawy rzepaku.

Grzegorz Arian, 
prezes zarządu  

OHZ Głogówek, woj. opolskie

Gospodarstwo: 2250 ha areału upraw,  
w tym zboża 1000 ha rzepak 450 ha, kukurydza  

450 ha oraz użytki zielone  

Opinie użytkowników AgCelence®
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Gospodarstwo: 700 ha, w tym pszenica ok. 200 ha, 
rzepak ok. 150 ha i kukurydza ok. 130 ha,  

a także uprawy paszowe.

Działanie AgCelence®  
w przypadku kukurydzy 
kukurydza ziarnowa

• Zbierasz do 10% wyższy plon ziarna
• Twoja kukurydza zyskuje lepszy wigor i odporność na stres
• Twoja kukurydza lepiej wykorzystuje składniki  
   pokarmowe
• Osiągasz lepszą efektywność produkcji

kukurydza kiszonkowa

• Osiągasz wyższą wartość energetyczną kiszonki
• Zyskujesz więcej strawnego włókna i lepsze zakiszanie
• Zbierasz wyższy plon suchej masy kiszonki
• Twoja kukurydza zyskuje lepszy wigor i odporność na stres

Retengo®  Plus
Więcej niż pierwszy fungicyd 
w ochronie kukurydzy!

Jeśli chodzi o kukurydzę, jak Pan ocenia sezon? Z czym były najwięk-
sze problemy?
Obecny sezon jest dobrym sezonem, jeśli chodzi o plony. Jeżeli chodzi 
o tę część Polski, to była ona dosyć dobrze zaopatrzona w wodę w se-
zonie wegetacyjnym. Woda spadła wtedy, kiedy powinna. Nie było jej od 
stycznia do marca-kwietnia, a od maja już były opady i one tutaj dały szan-
sę, żeby powalczyć o plony, żeby wykorzystać ich potencjał. Oraz żeby 
zadbać o zdrowie roślin, aby osiągnąć najlepsze efekty.
A jeśli chodzi o presję ze strony chorób – mieściła się w normie, czy 
była większa lub mniejsza?
Była porównywalna. Niemniej ze względu na powtarzające się opady pre-
sja ze strony chorób grzybowych była zwiększona i infekcje były łatwiej-
sze.
Czy zdecydował się Pan na walkę z chorobami?
Od tego roku zacząłem stosować Retengo Plus w ochronie kukurydzy, 
dlatego żeby powalczyć o plon. Kukurydza na kiszonkę uprawiana jest 

na slabszych glebach i trzeba zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób 
i niedoborów wody. A jest to trudniejsze niż na glebach lepszych.
Problem chorób w kukurydzy nie jest jeszcze tematem rozpowszech-
nionym. Co było zatem decydującym elementem zastosowania 
Retengo Plus, co miało ostatecznie wpływ na ten wybór? Czy rze-
czywiście zauważył Pan choroby, które się pojawiają i wpływają na 
kondycję roślin, czy też ważniejszy był efekt fizjologiczny pomaga-
jący przetrwać stresy chwilowych niedoborów wody lub związane 
z temperaturami?
Taka wskaźnikowa choroba, która występuje w kukurydzy i jest związana 
z uprawą w monokulturze oraz ze słabymi glebami, to głownia. Widać, 
jak się nasila w suche lata i jak się nasila w monokulturze. To wskaźnik, 
który jest najbardziej widoczny, bo daje najbardziej zauważalne efekty 
w postaci porażenia na kolbach kukurydzy. I stąd możemy się domyślać, 
ze występują w monokulturze także inne choroby, które – jak zakładam – 
nie są do końca rozpoznane i nie zwracamy na nie uwagi, bo one nie są 
takie spektakularne jak głownia. Tego się nie widzi. Ale robiąc doświad-
czenia z ochroną fungicydową, wiem, że jest efekt jej stosowania w po-
staci zdrowszych roślin. Co ciekawe, objawia się to inaczej niż w innych 
roślinach i może innych krajach z uprawą kukurydzy. Efekt ten u mnie na 
słabych glebach widoczny jest na dolnej części rośliny, gdzie jest mniejsze 
zamieranie liści. Choroby nie atakują podstawy kukurydzy. W naszym kli-
macie ona od góry jest z reguły zielona, natomiast od dołu jest porażana 
przez choroby. Co jest wyraźne, po zastosowaniu Retengo Plus, gdy zro-
bimy przecinkę, rośliny są całe zielone do góry do dołu, a tam, gdzie nie 
stosujemy ochrony, są zielone tylko od góry.
Czyli jest zupełnie inny pokrój rośliny po zastosowaniu Retengo Plus?
Tak. Obserwuję też wpływ Retengo Plus na lepsze zaziarnienie kolb. Dzięki 
temu, że liście są zielone, roślina w miarę równo fotosyntetyzuje i podaż 
składników do kolby jest bardziej równomierna. Wtedy roślina nie reaguje 
spadkiem zaziarnienia wierzchołka kolby. Bo w momencie stresu roślina 
nie zaziarnia całej kolby – też w zależności od tego, czy to jest flint, czy 
dent, bo one różnie reagują. A uprawiam kukurydzę i w typie flint, i w typie 
dent – i część z nich reaguje gorszym zaziarnieniem.
Myślę, że fakt, iż rośliny zostają zielone do zbiorów, poprawia strawność 
tych roślin. Jeśli roślina od dołu zamiera, to wiadomo, że te suche liście nie 
są strawne i, mówiąc obrazowo, nie wyglądają nawet tak apetycznie. Nie 
może być w nich takich wartości w porównaniu do rośliny, która jest cała 
zielona. Więc zakładam, że strawność tych roślin jest lepsza. No i przekła-
da się to też na plon.

Opinie użytkowników AgCelence®

Waldemar Dobrowolski, 
Leśmierz, woj. łódzkie
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Szymon Tracz 
Braszowice, woj. dolnośląskie

Gospodarstwo: ok. 2000 ha, głównie kukurydza  
ok. 500 ha, pszenica ok. 1000 ha,  
rzepak ok. 400-500 ha.
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Jak Pan ocenia miniony sezon? Czy pojawiły się jakieś szczególne 
wyzwania, warunki stresowe?
Sezon był udany. Kukurydza dobrze plonowała, lepiej niż w poprzednich 
latach. Naszego terenu praktycznie nie dotknęła susza. Na tym tere-
nie wody było dużo więcej niż w wieloleciu. Gospodarstwo jest w kilku  
lokalizacjach, więc przekrój warunków atmosferycznych był wszędzie nie-

co inny, niejednolity. Niemniej generalnie całe południe Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny cechowała wysoka suma opadów, większa niż zwykle.
Jak wyglądała presja ze strony chorób?
Była ona większa niż zwykle i było to spowodowane głównie przez tą 
większą ilość opadów, zwłaszcza przez sytuację pogodową we wrześniu: 
dosyć częste opady deszczu i duża wilgotność powietrza. Mieliśmy do 
czynienia przede wszystkim z bardzo dużą presją fuzarium. To jest coś, 
czego nie doświadczyliśmy przez kilka poprzednich lat. Natomiast w tym 
roku wszyscy na tym terenie się z tym problemem borykali. 
Jak Państwo oceniają działanie fungicydowe Retengo Plus?
Była wyraźna różnica w poziomie mykotoksyn DON, które są produkowa-
ne przez grzyby z rodzaju Fusarium. Generalnie po Retengo Plus myko-
toksyn DON było mniej. Próg, który jest limitujący, jeśli chodzi o wartość 
DON, to ok. 2000 – a w okolicznych gospodarstwach nierzadko te pozio-
my osiągały 6000-7000, więc żeby kukurydza w ogóle zmieściła się pod 
tym progiem, ta redukcja musiała być naprawdę duża. A tak naprawdę 
wszystkie firmy skupujące w tym roku obcinały cenę, jeśli były przekroczo-
ne ilości DON. Czyli jeśli ktoś łapał się w tych granicach, miał wyższą cenę.
Czy poza działaniem fungicydowym zauważył Pan inne efekty fizjolo-
giczne po zastosowaniu Retengo Plus?
Kolby były dużo lepiej wykształcone, a ziarna – w równych, nieposkręca-
nych rzędach. Tak naprawdę w tym roku nie było szczególnych warunków 
stresowych, więc inne efekty fizjologiczne były ciężkie do uchwycenia. 
Niemniej nawet przy braku warunków stresowych, stosując Retengo Plus, 
minimalizujemy ryzyko, gdyby się one jednak pojawiły, bo tego nikt z góry 
nie przewidzi.
Czy pojawiła się jakaś różnica w plonie po zabiegu Retengo Plus?
Była zauważalna różnica na plus. 
Czy jakość zebranego plonu poprawiła się po zastosowaniu Retengo 
Plus?
Była minimalnie mniejsza wilgotność ziarna i ziarno było lepiej wykształ-
cone. 
Czy w przyszłym roku zamierzają Państwo ponownie sięgnąć po Re-
tengo Plus?
Jak najbardziej, i to na większym areale.
Czy poleciłby Pan innym ten produkt?
Myślę, że tak. Jako kluczowe argumenty podałbym wyższą jakość plonu 
oraz zabezpieczenie przed mykotoksynami. 

Uprzedził Pan kolejne pytanie – jak rozumiem, poza zdrowotnością 
inne efekty fizjologiczne po zastosowaniu Retengo Plus są widocz-
ne?
Z moich pomiarów wynika, że kukurydza daje ok. 4 ton więcej zielonej 
masy, co stanowi wzrost o ok. 8%, oczywiście w zależności od roku. Każ-
dy rok jest inny i efekt w postaci przyrostu plonu bywa różny.
Średnio na kiszonkę zbieramy ok. 50 ton. W przypadku lepszych gleb ten 
plon jest wyższy. Wynik się waha: w przypadku kukurydzy niechronionej 
mamy 48 ton, a chronionej w tym roku mamy 52 tony zielonej masy.
Czy jakość zbieranego plonu na kiszonkę jest zadowalająca?
W tej kukurydzy istotnych jest kilka elementów, czyli na pewno plon, ale 
także strawność całych roślin i zawartość skrobi. Może mniej, ale też waż-
na jest zawartość białka pozyskanego z kiszonki, bo jest ono najtańszym 
białkiem. Jego jest tam niewiele, ale jeśli w tej kukurydzy, którą zbieram, 
zawartość białka przekracza 8%, to już jest coś, co świadczy o tym, że ja-
kość kiszonki jest dobra. Zawartość skrobi jest też bardzo istotna – to jest 
podstawa do rozwiązań paszowych, bo wszystkie kiszonki są najpierw 
analizowane obligatoryjnie dwa razy w roku (gdyby nastąpiła jakaś zmia-
na pryzmy), po czym wyniki wrzucane są do programu komputerowego, 
który na bazie zawartości wszystkich składników w kiszonkach dobiera 

komponenty, które muszę zakupić. Tylko że te zebrane z pola kosztują 
mnie zdecydowanie mniej niż te, które muszę dokupić, jeśli brakuje mi ja-
kichś składników w kiszonce. Więc wtedy skrobię lub białko muszę dodać 
z pasz z zakupu.
Reasumując: im wyższa będzie jakość zebranego plonu, tym lepiej.
Tak, zdecydowanie. Koszty w przypadku wyprodukowania złej bądź do-
brej kiszonki są minimalne, niewielkim nakładem jesteśmy w stanie popra-
wić jakość kiszonki zebranej z pola. Daje nam to już całkiem dobre efekty 
w postaci zawartości wspomnianych składników, natomiast jeśli musimy 
je dokupić, to już kosztowo robi się to nieciekawe, zwłaszcza gdy sytuacja 
na ryku mleka jest też niewesoła. Paradoksalnie, im trudniejszą mamy sy-
tuację w cenach mleka, tym bardziej powinniśmy dbać o jakość kiszonki, 
bo to pozwala nam zaoszczędzić na dodatkach paszowych
Czy w przyszłym roku zamierza Pan ponownie sięgnąć po Retengo 
Plus?
Nie zarzucamy tego, co jest dobre.
Czy poleciłby Pan innym Retengo Plus?
Jeśli tylko mnie posłuchają, to tak (śmiech). W obiektywny sposób trzeba 
stwierdzić, że efekt – w mojej ocenie – jest bardzo dobry.



Działanie AgCelence® 
w przypadku ziemniaka

• Masz wyższy plon handlowy
• Osiągasz lepszą jakość bulw (gładsza skórka,  
   wyższy plon skrobi)
• Twoje uprawy są bardziej odporne na suszę
• Uzyskujesz wyższą efektywność uprawy

Oczekuj więcej po zbiorach!

Cabrio®  Duo

Czy potencjał Cabrio Duo do ochrony przed chorobami został wyko-
rzystany?
Myślę, że tak. Cabrio Duo u nas pozycjonowane jest na odmiany, które 
są szczególnie wrażliwe na alternariozę. I tam widzę największe korzy-
ści z zastosowania Cabrio Duo. To odmiana Lady Claire – chipsowa, do 
długiego przechowywania. To nasza sztandarowa odmiana, praktycznie 
45% naszego areału ziemniaka. Do tego dochodzi jeszcze np. odmiana 
frytkowa Markies – o długim okresie wegetacji i bardzo bujnej naci. Ale 
aby utrzymać ją w tej bujnej naci i przy tym dużym potencjale plonowania, 
wymagana jest ochrona przeciwko alternariozie. I tutaj właśnie bardzo do-
brze sprawdza się Cabrio Duo.
A w stosunku do zarazy ziemniaka? 
Substancją aktywną, która odpowiada za ochronę przed zarazą ziemniaka, 
jest dimetomorf. Jest to substancja wgłębna, która może średnio spraw-
dza się jako substancja do ochrony przeciwko kiełkowaniu zarodników, 
ale bardzo dobrze sprawdza się w sytuacji, gdy z zabiegiem spóźniamy się 
o dzień. Dimetomorf ma działanie kick-back, taki „kop” do tyłu. Możemy 
sobie dimetomorfem poradzić z zarodnikami, które zaczęły już gdzieś tam 
buszować. Cabrio Duo to bardzo dobry preparat, bardzo fajne połączenie 
dwóch substancji i myślę, że perspektywy są niezłe. Stosowaliśmy go już 
4 lata temu, jako pierwsi w Polsce. Jestem przekonany do tego preparatu, 
do połączenia tych dwóch substancji, a szczególnie do piraklostrobiny, 
jeżeli chodzi o zastosowanie przeciwko alternariozie.
Czyli mówi Pan, że Cabrio Duo sprawdza się przeciwko alternariozie 
bardziej zapobiegawczo, a przeciwko zarazie – bardziej interwencyj-
nie?
Dokładnie tak! To jest substancja z grupy strobiluryn i ona daje dodatkowo 
jeszcze efekt zieloności, wspomagania fotosyntezy i ilości naci. Jest na-
wet optyczny efekt po zastosowaniu tego preparatu – te rośliny po prostu 
są bardziej zielone.
Czyli pojawia nam się dodatkowa korzyść?
Dokładnie tak! To trochę taki „koks” dla roślin. Odmianę Lady Claire upra-
wiamy od 10 lat. W pierwszych latach borykaliśmy się z problemem wcze-
snego zamierania roślin. Jest to odmiana o bardzo dużym potencjale plo-
nowania, wiązania bulw na pędzie – ale do pewnego momentu wzrastała, 
a na początku lipca, kiedy pojawiała się duża presja ze strony alternariozy, 
zaczynała gasnąć w oczach. Była porażona alternariozą i wyglądało to 
też głównie na fizjologiczne zamieranie roślin. Ale od momentu, kiedy za-
częliśmy stosować strobilurynę, czyli Cabrio Duo, możemy wegetację tej 
odmiany przeciągnąć jeszcze o 2 tygodnie i naprawdę wtedy efekt w plo-

nie jest znaczący. W ciągu ostatnich 3 lat odmiana plonuje nam wyraźnie 
lepiej niż w przeszłości.
A czy zaobserwował Pan wpływ Cabrio Duo na jakość plonu?
W przypadku „przeciągnięcia” odmiany, czyli utrzymania dłużej efektu zie-
lonego liścia i utrzymania dłużej odmiany w polu, samą strukturę plonu 
mamy lepszą, lepiej wykorzystujemy genetyczny potencjał roślin. Mamy 
więcej bulw w przedziale handlowym, powyżej 40 mm. Dawniej ziemnia-
ki zamierały nam w polu wcześniej (pomimo swojego dużego potencjału) 
i mieliśmy większy problem z podkalibrażem, z bulwami, które nie doro-
sły do rozmiaru handlowego. Dzisiaj problem ten mamy w jakimś stopniu 
rozwiązany. Bulw, które są poniżej rozmiaru handlowego, jest mniej. Za to 
mamy więcej bulw w rozmiarze handlowym – i to jest nasz cel.
Czy w ubiegłych latach, kiedy stosowaliście już Państwo Cabrio Duo, 
była sytuacja z niedoborem wody, suszą – i czy wtedy preparat wpły-
nął jakoś na kondycję roślin?
Ten efekt strobiluryny, takiego „kopa” dla roślin, też jest zauważalny w tych 
latach. Ziemniak lepiej sobie radzi ze stresowymi sytuacjami typu lekkie 
niedobory wody. Tutaj efekt jest widoczny. Natomiast na większe niedo-
bory wody najlepsza wciąż jest woda. (śmiech)
Czy poleciłby Pan innym Cabrio Duo?
Jak najbardziej, szczególnie do odmian wrażliwych na alternariozę.  
Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wiele problemów na polu, które mamy, 
jest związanych właśnie z tą chorobą. I w pewnym momencie ich powo-
dem nie jest zaraza, nad którą jakoś panujemy (…).
Czyli jedną z zalet Cabrio Duo jest to, że zwalcza jednocześnie dwie 
choroby: i zarazę, i alternariozę?
Dokładnie tak! To jest podstawowy atut: dwie choroby, a nie jedna,  
bez konieczności mieszania dwóch preparatów ze sobą – tutaj mamy to 
kompleksowo rozwiązane.
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 Krzysztof Sułkowski
 Top Farms Głubczyce, woj. opolskie

Gospodarstwo: 11000 ha, w tym pszenica  
4500 ha, zboża jare 1500 ha, rzepak ozimy 1500 ha, 

kukurydza 1500 ha oraz ziemniaki 850 ha, a także 
buraki cukrowe i warzywa.



Działanie AgCelence®  
w przypadku pomidora

• Uzyskujesz plon o wyższej wartości  
   handlowej (wyższy brix, lepszy smak)
• Zbierasz więcej
• Masz plon o większej trwałości pozbiorczej
• Twoje rośliny zyskają wyższą odporność 
   na warunki stresowe

Zaawansowane 
technologie ochrony

Signum®

Jak ocenia Pan ten sezon, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne i za-
biegi agrotechniczne?
Jeśli chodzi o ten sezon, to warunki początkowe były wyśmienite, ponie-
waż była wystarczająca ilość wilgoci na przyjmowanie się rozsady, na-
tomiast późniejsze, ponad 35-stopniowe upały spowodowały, że bardzo 
obficie kwitnące pomidory zrzucały kwiaty i nie zostały zawiązane drugie 
owoce. Dlatego też można powiedzieć, uśrednić, plon jest niezły, ale nie 
jest zadowalający, czyli taki, jaki być mógł.
A jeśli chodzi o występowanie infekcji, to jak w tym roku wyglądała 
sytuacja?
W naszym regionie występowała bardzo duża infekcja Alternarią, nato-
miast zaraza ziemniaka nas w tym roku bardzo łagodnie traktowała. Więc 
na polach w miarę dobrze chronionych nie widać dużych zniszczeń przez 
zarazę ziemniaczaną. Jednak upały spowodowały bardzo silne wystąpie-
nie Alternarii i u nas poczyniła ona dosyć duże spustoszenia – ale w krza-
ku, co nie odbiło się jako tako na plonie, dlatego że owoc nie ucierpiał.
Kiedy stosował Pan Signum?
Pierwszy raz Signum był stosowany, kiedy w dość dużym nasileniu zaczę-
ła występować zgnilizna twardzikowa pomidora. A Signum działa rewela-
cyjnie na tę chorobę, więc było zastosowane i zadziałało bardzo dobrze. 
Wiadomo, że się fungicydami powinno przemiennie pryskać, więc drugi 
raz zastosowaliśmy Signum między Mildexem a Ridomilem, a teraz nie-
dawno przeciwko szarej pleśni.
I jak wyglądają efekty zastosowania?
Jeśli chodzi o Signum, uważam, że jest to środek rewelacyjny na Alterna-
rię i szarą pleśń – i jest to chyba wzór w tej chwili. (…)
Od kiedy stosuje Pan Signum? To jest który sezon?
Signum stosuję chyba już od czasu pojawienia się na rynku, tak że nie 
wiem, czy to nie jest piąty sezon.
Zatem, jak rozumiem, ma już Pan duże doświadczenie z tym prepa-
ratem?
Owszem, mam. Ponieważ była taka koncepcja, że Signum podnosi brix 
w pomidorze, więc z panem Prabuckim robiliśmy przez 2 sezony dosyć 
szczegółowe doświadczenia – i w zakładzie, i tutaj refraktometrem. Oka-
zało się, że (w zależności jeszcze od fazy rozwojowej pomidorów) za każ-
dym razem brix na pomidorach chronionych Signum był trochę wyższy. 
Na wczesnych nasadzeniach po pierwszym zabiegu różnica była bardzo 
nieznaczna w porównaniu z kontrolą, natomiast drugi i trzeci zabieg Si-
gnum już powodował to, że w zbiorach była duża różnica w poziomie 
brixu na odmianach traktowanych Signum i nietraktowanych.

A jeśli chodzi o odporność na stresy – czy zaobserwował Pan jakieś 
zmiany?
Na pewno rośliny traktowane Signum są bardziej odporne na stres wszel-
kiego rodzaju, czyli zmiany temperatury itp. To jest zapewne wynik tego, 
że Signum, zawierając w swoim składzie strobilurynę, powoduje, że ro-
ślina nie tylko się leczy, ale i się uodparnia, więc każdą następną infekcję 
pomidor przechodzi łatwiej. (…)
A wyższy brix, o którym Pan wspomniał, jakie miał wartości?
Powiedzmy, że jeśli średni brix był 6,2, to po zastosowaniu Signum był 
6,4-6,5. (…)
A czy trwałość pomidorów poprawia się jakoś?
Poprawia się. Wartość przechowalnicza nie, ale transportowa się popra-
wia. (…) Signum jako jedyny preparat stosuję 3 razy w sezonie. Na każdą 
fazę wzrostu pomidora jest on przydatny.
Czy w przyszłości zamierza Pan dalej stosować ten preparat?
Jak najbardziej! Zresztą w tym roku był ogromny głód Signum – był nawet 
taki moment, że zaczęło go brakować w hurtowniach, a u nas pojawiła 
się zgnilizna twardzikowa. W końcu udało się go załatwić i u nas ogromne 
ilości Signum poszły.
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Tadeusz Kosmowski, 
Zduny, woj. łódzkie

Pole pomidora gruntowego: 4 ha.



AgCelence® - to marka grupy produktów BASF stosowanych 
w różnych uprawach. Zapewniają one dodatkowe korzyści 
wykraczające poza standardową ochronę. 
Produkty AgCelence® poprawiają zdrowotność oraz wigor roślin, 
wpływając na końcowy sukces.

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

Oczekuj więcej!

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.
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