
Profesjonalna  
ochrona upraw jagodowych



AgCelence® – to więcej niż ochrona!

AgCelence®  to marka grupy produktów BASF stosowanych 

w różnych uprawach. Zapewniają one dodatkowe korzyści 

wykraczające poza standardową ochronę roślin. Produkty  

AgCelence® poprawiają zdrowotność oraz wigor roślin, 

wpływając na końcowy sukces. AgCelence® wyznacza nowe 

standardy! Stosowanie produktów AgCelence® pozwala 

wykorzystać 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. 

BASF przeznacza znaczącą część swojego globalnego 

potencjału badawczo-rozwojowego na AgCelence®, dążąc do 

opracowywania produktów, które przyczyniają się do sukcesu 

rolnika. AgCelence® to marka związana nie tylko z Europą. 

Koncern BASF zarejestrował bowiem na całym świecie produkty 

AgCelence® przeznaczone dla ponad 60 upraw w 30 krajach.

Dzięki efektowi  
   AgCelence®

             Zbierasz 
                  wyższy 
                     plon

Dzięki efektowi AgCelence®

  Osiągasz wyższą jakość 
     handlową plonu

Dzięki efektowi AgCelence®

  Twoje rośliny zyskują lepszy 
     wigor i odporność na stres

Dzięki efektowi 
AgCelence®

  Podnosisz  
    efektywność 
    produkcjiSPIS TREŚCI
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Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej 
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu 
najważniejszych chorób roślin jagodowych.

Zawartość substancji czynnych
piraklostrobina – 67 g/kg (6,7%)  
boskalid – 267 g/kg (26,7%)

Dawki 

truskawka: 1,8 kg/ha – szara pleśń, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści; 
maks. 2 zabiegi w sezonie (co min. 5 dni)

malina: 1,8 kg/ha – szara pleśń, zamieranie pędów; maks. 2 zabiegi w sezonie (co min. 7 dni)

porzeczka czarna: 1,8 kg/ha – antraknoza (opadzina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa; 
maks. 2 zabiegi w sezonie (co min. 7 dni) 

borówka wysoka: 1,5 kg/ha – szara pleśń; maks. 2 zabiegi w sezonie (co min. 10 dni) 

Okres karencji
truskawka, malina, czarna porzeczka, borówka wysoka – 3 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 0,5 i 2,5 kg

Signum®
 33 WG

Zaawansowana technologia ochrony 

Signum® 33 WG to nowoczesny preparat przeznaczony do ochrony wybranych upraw sadowniczych 
przed kluczowymi chorobami grzybowymi. Wysoka skuteczność działania potwierdzona kilkuletnią 
praktyką sprawiła, że Signum® 33 WG jest postrzegany jako jeden z najlepszych preparatów  
na rynku polskim oraz europejskim.

Zaawansowana technologia ochrony!

Docenisz:

Szeroki zakres  
zwalczanych chorób

Sprawdzone działanie 
zapobiegawcze  
oraz interwencyjne

Wyższy i lepszej jakości plon

Korzystny wpływ na poprawę 
zdolności przechowalniczych

Zalety
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Informacje o produkcie
Zastosowanie
Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny 
do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu układowym, do stosowania zapo-
biegawczego i interwencyjnego w ochronie truskawki przed mączniakiem 
prawdziwym.

Zawartość substancji czynnych
difenokonazol – 50 g/l (4,66%)
Xemium® (fluksapyroksad) – 75 g/l (6,98%)

Dawki
truskawka (w uprawie polowej i pod osłonami): 
0,6 l/ha – mączniak prawdziwy truskawki; 
maks. 3 zabiegi w sezonie (co min. 7 dni)

Okres karencji
truskawka – 1 dzień

Produkt dostępny w opakowaniach
0,5; 1 i 5 l

Dagonis®

Plony jak z marzeń!

Skuteczny – specjalista 
w zwalczaniu mączniaka 
prawdziwego

Pewny – długotrwałe 
działanie i odporność  
na zmywanie

Mobilny – łatwe pobieranie 
i ochrona nowych przyrostów

Z mocą najnowszej substancji 
czynnej – Xemium®, ten  
wielofunkcyjny fungicyd ułatwi  
Ci pracę i zapewni większy zysk.

Zalety

Nowość
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Informacje o produkcie
Zastosowanie
Preparat o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobie-
gawczego i interwencyjnego w ochronie truskawki przed szarą pleśnią  
oraz maliny przed szarą pleśnią i przypąkowym zamieraniem pędów.

Zawartość substancji czynnej 
pirymetanil – 300 g/l (28,3%)

Dawki

truskawka: 2,5 l/ha – szara pleśń;  
maks. 2 zabiegi w sezonie (co min. 7 dni)

malina: 2,5 l/ha – szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów;  
maks. 3 zabiegi w sezonie (co min. 7 dni)

Okres karencji
truskawka, malina – 3 dni

Produkt dostępny w opakowaniach
0,5; 1 i 5 l

Mythos® 300 SC polecany jest do zwalczania 
najważniejszych chorób w uprawie truskawek 
i malin takich jak szara pleśń  oraz przypąkowe 
zamieranie pędów maliny. Co ważne, Mythos 
ma bardzo krótki okres karencji, wynoszący 
zaledwie 3 dni.

Substancja czynna preparatu Mythos® 300  SC 
– pirymetanil – należy do grupy związków 
anilinopyrimidynowych. Ze względu na możliwość 
wystąpienia odporności na te związki, przy 
stosowaniu Mythosu® 300 SC należy przestrzegać 
wszelkich zaleceń mających na celu zapobieganie 
temu zjawisku. Fungicydy anilinopyrimidynowe 
powinny być stosowane w rotacji z preparatami  
z innych grup chemicznych i nie częściej niż 2 razy 
w sezonie.

Mythos®
 300 SC

Stop dla chorób grzybowych!

Stop dla chorób grzybowych!

Bardzo wysoka skuteczność 
działania, również w niskiej  
temperaturze

Wyjątkowo długie działanie  
interwencyjne 

Po wniknięciu do rośliny  
odporny na zmywanie przez 
deszcz

Bardzo krótki, 3-dniowy okres 
karencji w malinie i truskawce

Może być wykorzystywany  
w IPO

Zalety
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Informacje o produkcie
Zastosowanie
Środek grzybobójczy o działaniu lokalnie układowym do stosowania za-
pobiegawczego w ochronie przed chorobami grzybowymi truskawki, po-
rzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, borówki 
wysokiej i żurawiny.

Zawartość substancji czynnej 
krezoksym metylu – 500 g/kg (50%)

Dawki

truskawka (w gruncie i pod osłonami): 0,3 kg/ha – mączniak prawdziwy; 
maks. 2 zabiegi w sezonie (co min. 7–14 dni)

porzeczka czarna, czerwona i biała, agrest: 0,2 kg/ha – amerykański mącz-
niak agrestu; maks. 3 zabiegi w sezonie (co min. 7–14 dni)

borówka wysoka, żurawina wielkoowocowa: 0,2 kg/ha – mączniak praw-
dziwy; maks. 3 zabiegi w sezonie (co min. 10–14 dni)

Okres karencji
truskawka – 7 dni; porzeczka, agrest, borówka, żurawina – 21 dni

Produkt dostępny w opakowaniach
200 g

Discus®
 500 WG

Tu działał!

Szeroki zakres rejestracji  
w uprawach ogrodniczych

Skuteczne działanie 
zapobiegawcze przeciwko 
najważniejszym chorobom

Niskie dawki

Zalety
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Stomp® Aqua 455 CS
Skuteczność, którą znasz.
Korzyści, których oczekiwałeś.

Zalety

Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy, stosowany do-
glebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwu-
liściennych i jednoliściennych w uprawie roślin jagodowych. Pobierany przez 
korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty 
w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane 
do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne 
do fazy dwóch liści właściwych. 

Zawartość substancji czynnej
pendimetalina – 455 g/l (39%)

Dawki 
truskawka: 2,5–3,5 l/ha; maks. 1 zabieg w sezonie
porzeczka (czarna, czerwona, biała): 3,5 l/ha; maks. 1 zabieg w sezonie
agrest: 3,5 l/ha; maks. 1 zabieg w sezonie
malina, jeżyna: 3,0 l/ha; maks. 1 zabieg w sezonie

Okres karencji
nie dotyczy

Produkt dostępny w opakowaniach 
1 i 5 l

Docenisz wyższe stężenie 
substancji aktywnej 
zamkniętej  
w mikrokapsułkach  
(formulacja CS) 

Skutecznie zwalczysz 
chwasty w sposób 
bezpieczny dla roślin 
uprawnych

Skorzystasz z wydłużonego 
okresu ważności – 4 lata 

Przekonasz się, jak przyjazny 
jest dla Ciebie i środowiska  
– nie brudzi

Stomp® Aqua 455 CS cechuje się najwyższym stęże-
niem pendimetaliny na rynku oraz rewolucyjną formu-
lacją.

Substancja czynna jest zamknięta w mikrokapsułkach 
zawieszonych w wodzie, bez dodatku organicznych 
rozpuszczalników. Ściana kapsułek składa się z wy-
trzymałego materiału polimerowego, dobrze chronią-
cego substancję czynną.

Formulacja ta zapewnia wysoki poziom stabilności pre-
paratu, nawet podczas długiego przechowywania.

Podczas przygotowywania cieczy użytkowej mikrokap-
sułki wchłaniają wodę na skutek zmiany ciśnienia osmo-
tycznego. Ich ścianki powiększają się, przygotowując je 
do późniejszego uwolnienia substancji czynnej.

Podczas oprysku mikrokapsułki są poddane wyso-
kiemu ciśnieniu mechanicznemu. Otwierają się one 
i uwalniają substancję czynną.

Rewolucyjna formulacja sprawia także, że resztki po 
Stomp Aqua łatwo wypłukać – produkt nie plami i nie 
brudzi. 
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Focus® Ultra 100 EC
Skupiony na ochronie przed chwastami!

Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczo-
ny do selektywnego zwalczania perzu właściwego oraz chwastów jednoliściennych (w tym chwastnicy jedno-
stronnej) po wschodach w truskawce. 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 są czerwone przebarwienia i zahamowanie wzrostu, a potem żółknięcie, cał-
kowita chloroza, nekrozy i zasychanie liści chwastów. Pierwsze objawy widoczne są po upływie około 4–5 dni 
od zabiegu, a chwasty giną w ciągu 3–6 tygodni.

Zawartość substancji czynnej
cykloksydym – 100 g/l (10,8%)

Dawki 
truskawka: chwasty jednoroczne 1,0–2,0 l/ha, chwasty wieloletnie 4,0 l/ha;
maks. 1 zabieg w sezonie

Okres karencji
truskawka – 42 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 
5 l

Zalety

Zyskaj spokój i pewność dzięki 
ultraskuteczności na uciążliwe 
chwasty, w tym wyczyniec, 
wiechlinowate, perz

Zaoszczędź czas i pracę 
dzięki jednemu produktowi  
do wielu upraw

Nie obawiaj się wykształcenia 
odporności chwastów 
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Regalis® Plus 10 WG
Zbieraj plusy cały rok!

Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, wpływa na ograniczenie 
wzrostu pędów rozłogowych oraz zahamowanie kwitnienia zimowego  
w uprawie truskawki

Zawartość substancji czynnej
proheksadion wapnia – 10% (100 g/kg)

Dawki 
truskawka (w gruncie i pod osłonami): 1,5 kg/ha;
maks. 2 zabiegi w sezonie (co min. 10 dni)

Okres karencji
truskawka – nie dotyczy

Produkt dostępny w opakowaniach 
1,5 i 3,5 kg

Zalety

Ogranicza wzrost pędów 
rozłogowych

Hamuje kwitnienie zimowe

Zapewnia wyższy plon  
i lepszą jakość owoców

Stymuluje wewnętrzne 
mechanizmy obronne rośliny
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Nemasys® L
Naturalny wybór na opuchlaka

Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek do zwalczania stadiów larwalnych opuchlaka truskawkowca 
(Otiorhynchus sulcatus) występującego w uprawach truskawki  
w gruncie lub pod osłonami w pojemnikach

Zawartość substancji czynnej
nicienie pasożytnicze Steinernema kraussei

Dawki 
uprawy w gruncie: 1000000/m2

pojemniki: 500000/m2

rośliny truskawki: 25000/roślinę

Produkt dostępny w opakowaniach 
50 i 250 mln

Zalety

Zaawansowana ochrona 
biologiczna w ochronie 
truskawki

Najwyższa jakość formulacji

Wysoka efektywność  
w optymalnych warunkach 
stosowania

Stosowanie w uprawach 
tradycyjnych i ekologicznych

Bioinsektycyd do programów 
IPM
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Profesjonalna ochrona upraw jagodowych  
preparatami BASF

Mythos®
 300 SC  

2,5 l/ha
Mythos®

 300 SC  

2,5 l/ha

Mythos® 300 SC  

2,5 l/ha

Discus® 500 WG  

0,3 kg/ha

Nemasys® L Nemasys® L

Regalis® Plus 10 WG

1,5 kg/ha

Signum®
 33 WG  

1,8 kg/haSignum®
 33 WG  

1,8 kg/ha

Dagonis®

0,6 l/ha

1200 00 3045 5561 6585 8592 92

Truskawka Malina

Stomp®  
Aqua 455 CS  

2,5–3,5 l/ha

Focus®  
Ultra 100 EC  
1,0–4,0 l/ha Stomp®  

Aqua 455 CS  
3,0 l/ha

Signum® 33 WG  
1,8 kg/ha

legenda:

fungicyd

herbicyd

regulator wzrostu

bioinsektycyd

Nowość
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Signum®
 33 WG  

1,5 kg/ha
Signum®

 33 WG  

1,8 kg/ha
Signum®

 33 WG  

1,8 kg/ha

45 0965 5585 6592 85 9212 00

Borówka

Signum®
 33 WG  

1,5 kg/ha
Discus® 500 WG  

0,3 kg/ha
Discus® 500 WG  

0,2 kg/ha

Profesjonalna ochrona upraw jagodowych  
preparatami BASF

legenda:

fungicyd

herbicyd

regulator wzrostu

bioinsektycyd

Porzeczka

Stomp®  
Aqua 455 CS  

3,5 l/ha



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 upraw jagodowych

Signum®
 33 WG

Dagonis®

Mythos® 300 SC

Discus®
 500 WG

Stomp® Aqua 455 CS

Focus® Ultra 100 EC

Regalis® Plus 10 WG

Nemasys® L

Dołącz do nas!  
BASF Agro Polska   


