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Życząc Państwu wielu sukcesów w 2016 roku, przekazujemy

Chcielibyśmy wesprzeć Państwa ponownie pomysłami,

w Wasze ręce poradnik dotyczący upraw zbóż. Jednocześnie

zachętą i zaleceniami dla dobra Waszej pracy. Również

chcemy dołączyć nasze podziękowania za pełną zaufania

i w tym roku staramy się przedstawić Państwu aktualne

i konstruktywną współpracę w minionym roku.

wyniki doświadczeń i zalecenia przygotowane przez

Właśnie

ten

ostatni

rok

pokazał

nam

znowu,

jak

naszych specjalistów. Ponadto chcielibyśmy przedstawić

muszą być Państwo elastyczni, aby odnieść sukces

Państwu produkty i rozwiązania problemów, które mogą

w dzisiejszym rolnictwie. Tak zwana „fabryka pod gołym

przyczynić się do tego, że Wasza praca odniesie jeszcze

niebem” zobowiązuje nas wszystkich co rusz do dawania

lepszy skutek.

z siebie wszystkiego. Warunki pogodowe mogą bowiem

Mamy nadzieję, że niniejsza broszura w 2016 roku stanie się

zaskakiwać całkowicie co roku i zmuszać do rewizji planów

Państwa osobistym przewodnikiem.

i przyzwyczajeń w uprawie zbóż.
Korzystajcie z naszych rozwiązań dla własnych korzyści!

Jarosław Nadziak
Tomasz Cichocki
Dział Crop Protection
BASF Polska Sp. z o.o.
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FUNGICYDY

Efekty zastosowania fungicydów nowej generacji w zbożach

Ochrona fungicydowa produktami BASF
Kamil Szpak
Specjalista ds. wdrożeń produktów BASF Polska

1. Każdy rok jest inny
Sezon wegetacyjny 2014/2015 można śmiało nazwać rokiem
anomalii pogodowych. Jesień 2014 charakteryzowała się
sprzyjającymi warunkami do zapoczątkowania rozwoju
chorób zbóż, w wyniku czego na polach występowały
– w zależności od odmiany, terminu siewu oraz regionu –
początkowe niejednokrotnie intensywne porażenia przez
mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną
liści, kompleks chorób podstawy źdźbła, rdzę brunatną
oraz silna infekcja przez plamistość siatkową jęczmienia
ozimego. Jesień trwała bardzo długo, a ciepła i wilgotna
pogoda tylko sprzyjała aktywnemu porażaniu ozimin przez
patogeniczne grzyby. Zima była bardzo łagodna, przez co

rozwój porażenia nie był do końca zahamowany. Wegetacja
trwała nieprzerwanie w niektórych rejonach nawet do
połowy grudnia. Z powodu podwyższenia sum temperatur
ruszyła ponownie w połowie stycznia. Poprzez te anomalie
pogodowe można było się spodziewać, że presja ze strony
patogenów będzie bardzo silna. Czy jednak tak było?

2. Najważniejszy jest początek.
Capalo – najmocniejsze ogniwo na start!
®

Widmo suszy dało się odczuć na początku wegetacji
wiosennej. Brak opadów śniegu zimą spowodował
niedobory wody w glebie. Infekcje, które nastąpiły podczas
sprzyjających warunków pogodowych, zaczęły mimo to
się pojawiać z form utajonych. W niektórych przypadkach
plantacje, dodatkowo osłabione przez wirusy przenoszone
przez mszyce, szybciej były infekowane przez patogeny.

Skuteczność Capalo w zwalczaniu łamliwości podstawy źdźbła zbóż vs konkurencja
®

Pszenica ozima, Pągów 2014
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Rozwój roślin w znacznej mierze uzależniony jest od
warunków pogodowych. Rok 2015 można nazwać rokiem
suszy. Niedostateczna ilość opadów spowodowała, że
rośliny w znaczny sposób odczuwały brak wody. Rozwój
patogenów był również ograniczony, niemniej te infekcje,
które nastąpiły jesienią, potrzebowały jedynie odpowiedniej
temperatury, aby się uaktywnić i pokazać się na
powierzchni liści w postaci charakterystycznych dla siebie
objawów. Złudnym więc było sądzić, że zagrożenia ze strony
patogenów w ogóle nie będzie. Niektóre patogeny, jak
septorioza paskowana liści, do pełnej infekcji wilgotnych
liści potrzebują jedynie 3 godzin. Septorioza porażająca
rośliny jesienią już wtedy wytwarzała zarodniki, które zdolne
są do zainfekowania roślin przy sprzyjających warunkach
nawet przez 6-8 miesięcy. Oprócz septoriozy na liściach

Adexar Plus to doskonała skuteczność na choroby bez względu na warunki pogodowe
®

Wyniki skuteczności 2014

40
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®

3. Suchy rok? Adexar Plus to nie tylko
fungicyd, ale także efekt AgCelence i zielony
liść flagowy.

Porażenie Septoria tritici w %

Porażenie łamliwością źdźbła w %, ocena w BBCH 75

30

W pierwszej kolejności można było zaobserwować bardzo
silną presję mączniaka prawdziwego zbóż i traw – wysoka
wilgotność powietrza, jaka występowała w czasie początków
wegetacji oraz później, tylko zintensyfikowała porażenie.
Zabieg T1 powinien zredukować prawie całkowicie
początkowe infekcje, aby w późniejszym okresie porażenie
nie przybrało formy epidemii. Podstawą w budowaniu plonu
jest mocny fundament, czyli najlepsza ochrona fungicydowa
już we wczesnych fazach rozwojowych zbóż.
Niezawodnym produktem polecanym do wielu lat i co
roku potwierdzającym swoją doskonałą skuteczność jest
fungicyd Capalo 337,5 SE. To produkt o bardzo dobrej
formulacji zapewniającej dokładne pokrycie liści cieczą
roboczą, zawierający 3 niezwykle aktywne substancje czynne
– epoksykonazol, metrafenon oraz fenpropimorf.
Capalo 337,5 SE skutecznie zwalcza septoriozę liści, brunatną
plamistość liści oraz rdzę brunatną, a w zwalczaniu mączniaka
prawdziwego jest najlepszym specjalistą, w przeciwieństwie
do produktów zawierających w swoim składzie ketoaminy (np.
spiroksyamina) czy słabsze morfoliny (fenpropidyna).

Capalo 1,5 l/ha
®

Produkt A 1 l/ha

% skuteczności

Produkt B 1 l/ha

Produkt C 1 l/ha

Termin zabiegu: BBCH 29-31
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Adexar Plus
1,5 l/ha
®

Produkt A
0,8 l/ha

% skuteczności

Produkt B
1 l/ha

0
Produkt C
2,0 l/ha

Termin zabiegu: BBCH 29-31
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Efekty zastosowania fungicydów nowej generacji w zbożach

można było zaobserwować również na wielu plantacjach
fuzariozę, zakażającą właśnie liście. Niejednokrotnie plamy
septoriozowe oraz te spowodowane przez grzyby z rodzaju
Fusarium zlewały się ze sobą, przez co ich rozpoznanie było
utrudnione. Susza oraz wyższa temperatura sprzyjała też
rozwojowi rdzy brunatnej na pszenicy, której objawy nieraz
występowały w postaci epidemii, całkowicie pokrywając liść
flagowy zbóż.
Zabieg T2 ma przede wszystkim za zadanie chronić liść
plonotwórczy, czyli flagowy oraz podflagowy. Produkt
zastosowany w ochronie tego jednego z ważniejszych
organów rośliny musi charakteryzować się bardzo dobrą
skutecznością, jak również wydłużonym działaniem.
Wymagania te spełnia Adexar Plus.
®

Produkt ten zawiera trzy doskonale skomponowane
substancje czynne:
n epoksykonazol, doskonały m.in. w zwalczaniu rdzy, która
w 2015 roku wystąpiła w skali pandemii na niektórych

n

n

plantacjach,
Xemium – najnowocześniejszą substancję z grupy
karboksyamidów, doskonale zwalczającą septoriozę
paskowaną liści, wyróżniającą się spośród innych
substancji z tej grupy zwiększoną mobilnością w
strukturze wewnętrznej rośliny dzięki zdolności do
modyfikacji struktury molekularnej, przez co szybciej
przemieszcza się wewnątrz liścia, docierając możliwie
szybko do patogena,
oraz niezastąpioną i najmocniejszą strobilurynę –
piraklostrobinę (F 500 ).

®

®

®

Adexar Plus jest produktem nie tylko ukierunkowanym na
zwalczanie patogenów. Dzięki efektowi AgCelence jego
siła została udowodniona podczas tegorocznej suszy:
po zastosowaniu fungicydu Adexar Plus rośliny były nie
tylko bardziej odporne na niedobory wody, przez co liście
flagowe pozostawały dłużej zielone i nie skręcały się, ale
również wolne od patogenów, przez co mogły bez ustanku
prowadzić proces fotosyntezy i budować końcowy plon.
®

Adexar Plus to doskonała skuteczność na choroby bez względu na warunki pogodowe
®

Wyniki skuteczności 2015

Okres kwitnienia oraz dojrzewania zbóż jest momentem
newralgicznym dla prawidłowego i finalnego wytworzenia
plonu. Podczas kwitnienia kłos jest szczególnie narażony
na infekcję patogenów grzybowych, a zwłaszcza grzybów
z rodzaju Fusarium. Jak wiemy, po zainfekowaniu kłosa
zaczynają one wytwarzać niebezpieczne zarówno dla ludzi,
jak i zwierząt mykotoksyny, mogące powodować ostre
i przewlekłe zatrucie organizmu. Niejednokrotnie zabieg
T3 przedłuża także ochronę liścia flagowego. W tym
okresie występują także warunki sprzyjające rozwojowi
grzybów czerniowych oraz ponownej infekcji ze strony rdzy.
Skumulowane infekcje przez różne gatunki patogenów w
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Doskonałym rozwiązaniem na zwieńczenie ochrony zbóż,
które chroni kłos, jest Osiris 65 EC. Produkt ten zawiera dwa
mocne triazole – epoksykonazol, doskonały na rdzę, oraz
metkonazol, charakteryzujący się wysoką skutecznością
przeciwko grzybom z rodzaju Fusarium. Ponadto Osiris
cechuje się doskonałą formulacją. Preparat zastosowany
w zabiegu w fazie kłoszenia musi się charakteryzować
dobrym rozprzestrzenianiem się po roślinie. Mimo że
kłos – w przeciwieństwie do liścia – posiada bardziej
®

®

Pszenica ozima 2015
Porażenie rdzą brunatną w %, ocena w BBCH 75
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Adexar Plus
1,5 l/ha
®

Produkt A
0,8 l/ha

% skuteczności

Produkt B
1 l/ha

2,3

1,0

kontrola

Produkt C
1,5 l/ha

Termin zabiegu: BBCH 29-31
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Produkt B
1,0 l/ha

1,8

0,5

0,0
0

75

7,3

5,0

73

12

100

końcowej fazie wytwarzania plonu mogą zniszczyć całą
naszą pracę, którą włożyliśmy w pielęgnację naszego łanu.
Dlatego też system ochrony musi być skierowany również
na bezpośrednią ochronę kłosa.

Doskonałe wyniki skuteczności produktu Osiris przeciwko rdzy brunatnej w roku 2015

7,0

Porażenie Septoria tritici w %
16

4. Chroń do końca! Rozwiązanie – Osiris .

% porażenia

0

Osiris
1,5 l/ha
®

Produkt C
0,4 l/ha

% skuteczności
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Kłos porażony fuzariozą i czernią

Rdza brunatna liści pszenicy ozimej

Fot. Kamil Szpak 2015

Fot. Kamil Szpak 2015

skomplikowaną budowę, Osiris dosłownie „rozpływa” się po każdym jego elemencie, począwszy od nasady po plewkę,
przez co dokładnie pokrywa go, tworząc tarczę ochronną przeciwko patogenom, które mogą zrujnować naszą pracę
włożoną podczas całego sezonu oraz obniżyć plon zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

5. Rdza zbóż coraz bardziej groźna?
Sezon wegetacyjny 2015 był kolejnym, kiedy można było zaobserwować wzmożoną infekcję zbóż przez rdzę żółtą czy
brunatną. Obydwa patogeny, pomimo przynależności to tej samej rodziny grzybów patogenicznych, występują i preferują
inne warunki klimatyczne do rozwoju. Rdza żółta (Puccinia striformis) woli niższe temperatury oraz wyższą wilgotność
powietrza. Porażenie tym patogenem objawia się w postaci podłużnych, ułożonych wzdłuż nerwów liści przebarwień,

na których z biegiem czasu pojawiają się żółtawe skupienia
zarodników. Rdza brunatna (Puccinia recondita) natomiast
preferuje wyższe temperatury oraz mniejszą wilgotność
powietrza do prawidłowego rozwoju. Objawia się w postaci
rdzawoczerwonych skupień na powierzchni liścia,
obejmujących często całą powierzchnię liścia. Obydwa
typy rdzy są równie niebezpieczne. Przy dużym nasileniu,
jakie występowało regionalnie czy to w roku 2014, czy
2015, mogą powodować duże spadki plonów, sięgające
czasem do 50%. Nasilenie rdzy można regulować doborem
odpowiednich odmian, lecz aby w pełni ją zwalczyć, ważne
jest, aby stosować fungicydy wyspecjalizowane przeciwko
niej.
Firma BASF może poszczycić się doskonałymi rozwiązaniami, których skuteczność jest nie tylko potwierdzana
przez nas, ale również przez instytucje niezależne, takie

jak JKI (Julius Kühn Institute), Uniwersytet AARHUS z Danii, czy znany instytut HGCA z Wielkiej Brytanii. Wszystkie
te stowarzyszenia potwierdzają nadzwyczajną skuteczność
epoksykonazolu – triazolu przewyższającego swoją skutecznością inne substancje z tej grupy zarówno w stosunku
do rdzy żółtej, jak i brunatnej.

6. Zawsze na plus!
Dzięki dobrze skomponowanym elementom systemu
ochrony fungicydowej zbóż BASF, zawsze możemy mieć
pewność zysku podczas zbiorów. Każdy rok jest inny i nie
możemy w pełni przewidzieć rozwoju sytuacji pogodowej,
przez co porażenie przez patogeny za każdym razem
bywa inne. Zarówno w przypadku dużej, jak i małej presji
chorobotwórczej, stosując rozwiązania BASF zawsze
jednak jesteśmy na plus!

Porównanie wyników plonowania po systemach 3-zabiegowych konkurencji
vs BASF w różnych warunkach porażenia patogenami
Duże porażenie przez patogeny

Małe porażenie przez patogeny

Plonowanie dt/ha

Plonowanie dt/ha
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Odmiana z brakiem odporności na rdzę żółtą

Odmiana odporna na rdzę żółtą

Fot. Kamil Szpak 2014

Fot. Kamil Szpak 2014

Profesjonalna ochrona zbóż

0
kontrola

BASF
System
Capalo 1,5 l/ha
konkurencji A
Adexar Plus 1,25 l/ha
Osiris 2,0 l/ha

System
konkurencji B

kontrola

BASF
System
Capalo 1,5 l/ha,
konkurencji A
Adexar Plus 1,25 l/ha
Osiris 2,0 l/ha

System
konkurencji A
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Adexar Plus

Capalo

®

®

Osiris

Tocata Duo

epoksykonazol 37,5 g/l,
metkonazol 27,5 g/l

epoksykonazol – 125 g/l,
krezoksym metylu – 125 g/l

®

®

Duett Star
®

Substancje czynne

fenpropimorf 200 g/l,
epoksykonazol 62,5 g/l,
metrafenon 75 g/l

Sposób działania

systemiczny – zapobiegawczo i interwencyjnie systemiczny – zapobiegawczo, interwencyjnie
i wyniszczająco

systemiczny – zapobiegawczo, interwencyjnie układowy – zapobiegawczo
i wyniszczająco
i interwencyjnie

systemiczny – zapobiegawczo
i interwencyjnie

Forma użytkowa

koncentrat w postaci zawiesino-emulsji do
rozcieńczania wodą

koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

koncentrat w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą

Zwalczane choroby

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza
brunatna, rdza jęczmienia, septorioza liści,
septorioza plew, rynchosporioza, plamistość
siatkowa

łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość
liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza
jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość
siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy
zbóź i traw

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość
liści, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza
kłosów, czerń zbóż, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza
liści, septorioza plew, brunatna
plamistość liści, fuzarioza kłosów,
rynchosporioza, czerń kłosów, rdza
jęczmienia, plamistość siatkowa
jęczmienia

mączniak prawdziwy, rdza brunatna,
septorioza liści, septorioza plew,
brunatna plamistość liści, fuzarioza
kłosów, czerń kłosów, rynchosporioza, rdza jęczmienia, plamistość
siatkowa jęczmienia

Chronione uprawy

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
jary

pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica ozima i jara, pszenżyto
jęczmień ozimy, jęczmień jary
ozime, jęczmień ozimy i jary, żyto

pszenica ozima, pszenica jara,
pszenżyto ozime, żyto, jęczmień
ozimy, jęczmień jary

Zalecana dawka

1,4–2,0 l/ha

1,25–2,0 l/ha

1,5–2,5 l/ha

1,0 l/ha

Najważniejsze zalety
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Najlepszy wybór na pierwszy zabieg we
wszystkich zbożach
Sprawdzone, kluczowe ogniwo
w zwalczaniu najważniejszych chorób
– łącznie z mączniakiem
Wypróbowane w najtrudniejszych
warunkach interwencyjne i zapobiegawcze
działanie połączonych nierozerwalnie
substancji aktywnych

Xemium (fluksapyroksad) 42 g/l,
F 500 (piraklostrobina) 67 g/l,
epoksykonazol 42 g/l

Unikalna mobilność w roślinie
Ochrona nowych przyrostów
Wybitne właściwości interwencyjne oraz
nowy standard długości ochrony
Efekty fizjologiczne AgCelence
®

Zastosuj fungicyd o zaawansowanej
formulacji
Osiągnij najlepszą jakość ziarna, zwalczając
szerokie spektrum chorób
Maksymalizuj zysk z uprawy

0,8 l/ha
Szeroka rejestracja
– jeden produkt dla wszystkich
gatunków zbóż
Długość działania – Twoje zboże
jest długo chronione
Szerokie spektrum – zwalcza
wszystkie choroby na Twoim polu

fenpropimorf 250 g/l,
epoksykonazol 84 g/l

Zwalczysz mączniaka, septoriozę
i rdzę już na STARCIE
Możesz STARTOWAĆ z ochroną
nawet w niskich temperaturach
Zapewnisz Twoim wszystkim
zbożom niezakłócony START
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REGULATORY WZROSTU

Skracać z głową

Medax Top 350 SC zabezpiecza plantacje zbóż przed wyleganiem
®

Firma BASF do ochrony zbóż przed wyleganiem zaleca
stosowanie produktu Medax Top 350 SC. Jest to
najnowszy regulator wzrostu na rynku polskim, który:

Marcin Łański
Specjalista wsparcia technicznego
sprzedaży BASF Polska

®

n

Ochrona plantacji zbóż przed agrofagami (chorobami, szkodnikami, chwastami), a także ich nawożenie niesie za sobą duże
nakłady. Obecnie, przy intensywnej produkcji zbóż, wyleganie to główny problem obniżający plon ziarna oraz jego jakość.
W wyniku tego zjawiska zysk z plantacji, która nie została odpowiednio zabezpieczona przed wyleganiem, można łatwo
stracić. Zjawisko wylegania jest uzależnione od wielu czynników. Jest ono powiązane z poziomem nawożenia, gęstością
i terminem siewu oraz warunkami atmosferycznymi. Niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska wylegania zwiększa się wraz
ze wzrostem dawek nawożenia azotowego, a niekorzystne warunki atmosferyczne mogą potęgować to zjawisko.

Fot. 1.

Grafika 1.

Roślina pszenicy ozimej w fazie pierwszego kolanka
(BBCH 31) przecięta wzdłuż.

Optymalna faza zastosowania
pierwszej dawki regulatora wzrostu

n
n

jest zarejestrowany w uprawie pszenicy ozimej
i pszenżyta ozimego w dawce 0,8–1,25 l/ha;
zawiera dwie wysoce aktywne substancje proheksadion
wapnia i chlorek mepikwatu;
jest elastyczny w stosowaniu w różnych warunkach
atmosferycznych. Optymalną temperaturą
działania jest przedział temperatur 7–20 C. Ponadto
Medax Top 350 SC może być stosowany także
w pochmurne dni, natomiast większość innych

n

n

o

n

regulatorów do skutecznego działania potrzebuje
dobrego nasłonecznienia;
skutecznie eliminuje zagrożenie występowania
zjawiska wylegania poprzez pogrubienie, wzmocnienie
i skrócenie międzywęźli oraz dokłosia, obniżając
w ten sposób środek ciężkości rośliny, co ma istotne
znaczenie w procesie nalewania ziarna, gdy kłosy
zwiększają swoją masę;
wpływa pozytywnie na rozwój systemu korzeniowego,
w wyniku czego rośliny stają się bardziej odporne
na wyleganie korzeniowe oraz lepiej pobierają wodę
i składniki pokarmowe z gleby;
jest w pełni bezpieczny dla rośliny uprawnej.

Strategia skracania pszenicy ozimej rekomendowana przez firmę BASF
Medax Top – 0,6 l + CCC 750 g/l – 1,0

Pierwsze kolanko jest

Druga dawka regulatora wzrostu

co najmniej 1 cm powyżej
węzła krzewienia. Zabieg

Pierwsze
kolanko

wykonujemy w momencie,
kiedy ok. 50% roślin
na plantacji na pędzie
głównym ma wyczuwalne

Fazy rozwojowe BBCH

kolanko – pełnia fazy
BBCH 31

1cm
Optymalny termin zastosowania regulatora wzrostu
Faza pierwszego kolanka

fot. Marcin Łański

Drugi termin zastosowania regulatora wzrostu
Faza liścia flagowego

Grafika 2.

Praktyczne zalecenia stosowania regulatorów wzrostu w pszenicy ozimej.
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REGULATORY WZROSTU

REGULATORY WZROSTU

W uprawie zbóż wyróżniamy dwa strategiczne terminy,
w których zastosowany regulator wzrostu daje optymalną
skuteczność. W uprawach zbóż intensywnie prowadzonych,
na dobrych stanowiskach, w których szacowany plon
jest bardzo wysoki, należy wykonać co najmniej dwa
zabiegi regulatorem wzrostu. Pierwszy, najważniejszy
w fazie pierwszego kolanka, tj. BBCH 31 (fotografia 1 oraz
grafika 1), drugi w fazie liścia flagowego, tj. BBCH 37–39.
W uprawach na słabszych stanowiskach, na których
potencjał plonowania jest niższy, zaleca się jednokrotne
stosowanie regulatorów wzrostu w fazie BBCH 31.
Stosując Medax Top 350 SC w pierwszym terminie, tj.
w fazie BBCH 31, wpływamy na skrócenie międzywęźli,
pogrubienie ścian źdźbeł (fotografia 2) oraz pozytywnie

Fot. 2.

Porównanie grubości ściany źdźbła pszenicy ozimej
po zastosowanych różnych regulatorach wzrostu.
Medax Top
350 SC
0,6 – 1,0 l/ha
+
CCC 750 SL
1,0 l/ha

Produkt
porównawczy
0,2 l/ha
+
Produkt
porównawczy
1,0 l/ha

Medax Top

stymulujemy wzrost systemu korzeniowego, zabezpieczając
plantację przed wyleganiem. Natomiast drugi zabieg
regulatorem wzrostu ma wpływ na skrócenie i pogrubienie
górnych międzywęźli oraz dokłosia.
Medax Top 350 SC dzięki swojej wysokiej skuteczności,
a także właściwościom wyróżniającym go na tle innych
regulatorów, tj. najszersze okno aplikacji pod względem
temperatury oraz stabilne działanie zarówno w dni
pochmurne oraz słoneczne, zabezpiecza plantacje przed
wyleganiem, gwarantując wysokie, dobrej jakości plony.

Fot. 3. Pszenica

ozima, po lewej bez zastosowanych
regulatorów wzrostu, po prawej po zastosowaniu
Medax Top 350 SC. Fot. Marcin Łański

Produkt
porównawczy
0,3 l/ha
+
Produkt
porównawczy
1,0 l/ha

®

Substancje chemiczne

proheksadion wapnia 50 g/l,
chlorek mepikwatu 300 g/l

Grupy chemiczne

proheksadion wapnia: cykloheksanodiony,
chlorek mepikwatu: piperydyny

Sposób działania

pobieranie przez liście, działanie systemiczne,
hamowanie biosyntezy giberelin, równomierne
skrócenie łodyg we wszystkich nowo powstających
międzywęźlach, pogrubienie źdźbeł i wzmocnienie
rozwoju systemu korzeniowego

Forma użytkowa

koncentrat zawiesinowy (SC)

Uprawy

ozime: pszenica, pszenżyto

Termin zabiegu

pszenica ozima: od początku wzrostu źdźbła lub
w fazie liścia flagowego;
pszenżyto ozime: w fazie liścia flagowego

Zalecana dawka

0,8–1,25 l/ha

Uwaga

słomy potraktowanej preparatem nie stosować jako
podłoża lub ściółki w procesie produkcji warzyw
i grzybów oraz w uprawie w mulcz

Najważniejsze zalety

obiekt kontrolny
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Skraca nawet w pochmurne dni
Działa skutecznie niezależnie od temperatury
Dwie wysoce aktywne substancje w pełni
i równomiernie kontrolują wysokość łanu

Zabieg w fazie BBCH 31:
Medax Top 350 SC 0,6 l/ha
+ CCC 750 SL 1,0 l/ha
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HERBICYDY

Biathlon 4D w wiosennym zwaczaniu chwastów
®

Biathlon 4D – skuteczne zwalczanie chwastów na plantacjach zbóż
®

Grafika 2. Skuteczność chwastobójcza Biathlonu 4D na wybranych gatunkach chwastów
(źródło: doświadczenia polowe BASF)

Marcin Łański
Specjalista wsparcia technicznego sprzedaży BASF Polska

Rumian polny

Firma BASF do wiosennego odchwaszczania zbóż
ozimych i jarych poleca herbicyd Biathlon 4D + adiuwant
Dash HC o wielokierunkowym działaniu. Biathlon 4D jest
zarejestrowany w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym,
pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu jarym,
pszenicy jarej oraz owsie, posiada najszersze okno aplikacji
z obecnie dostępnych herbicydów na rynku. Zawiera dwie
substancje czynne: tritosulfuron i florasulam, wzajemnie się
uzupełniające i gwarantujące wysoki poziom zwalczania
chwastów. Biathlon 4D to dobry wybór do wiosennego
zwalczania chwastów w zbożach, ponieważ:

n

®

n
n

n

n

posiada szerokie spektrum zwalczanych chwastów, które
występują na plantacjach zbóż (grafika 2);
jest w pełni bezpieczny dla rośliny uprawnej;
można go stosować już od wznowienia wiosennej
wegetacji przez rośliny, nawet gdy temperatury powietrza
są na poziomie 5°C;
posiada dobrą odporność na zmywanie, przez co może
być stosowany w zmiennych warunkach atmosferycznych,
które często występują wczesną wiosną;
swobodnie miesza się z wieloma środkami ochrony roślin.

Fiołek polny

90

Przetacznik
perski

Przetacznik
bluszczykowy

®

Stosowanie:
zboża ozime: od początku wznowienia wegetacji wiosną do fazy liścia flagowego
zboża jare: od fazy 3 liści do fazy liścia flagowego

Ostrożeń
polny

60
50
40
30

Tobołki polne

Stulicha psia

20
10
0

Gwiazdnica
pospolita

Biathlon 4D 70 g/ha + Dash HC 0,7 l/ha

Komosa biała

70

®

®

Samosiewy
rzepaku

80

Grafika 1. Biathlon 4D – dawki oraz fazy rozwojowe zbóż dla prawidłowego zastosowania produktu.
Biathlon 4D 50 g/ha + Dash HC 0,5 l/ha

100

Przytulia
czepna

Rdest
powojowy

Bodziszek
okrągłolistny

Jasnota
różowa

Mak polny
Niezapominajka
polna
13

21

25

29

30

31

32

37

39

Maruna
bezwonna

Jasnota
purpurowa
Rumianek
pospolity

Fazy rozwojowe BBCH
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HERBICYDY

Biathlon 4D w wiosennym zwaczaniu chwastów
®

Biathlon 4D

Maraton

Substancje czynne

tritosulfuron 714 g/kg (71,4%),
florasulam 54 g/kg (5,4%)

pendimetalina 250 g/l,
izoproturon 125 g/l

Forma użytkowa

granulat rozpuszczalny w wodzie

koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania
wodą

Zwalczane chwasty

chwasty dwuliścienne – powschodowo

jednoroczne chwasty jedno- i dwuliścienne

Chronione uprawy

zboża ozime i jare

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Termin stosowania

Szerokie okno umożliwiające aplikację wiosną jesień
aż do fazy liścia flagowego (BBCH 13–39)
optymalnie – faza 1-2 liści zbóż
lub 3-4 liści zbóż; chwasty maksymalnie
w fazie 2 liści właściwych, przytulia –
maksymalnie pierwszy okółek
w zbożach późno sianych – bezpośrednio
po siewie

®

Przytulia
czepna

Mak polny

Chaber
bławatek

Maruna
bezwonna

Adiuwant Dash HC stanowi istotny element technologii
Biathlon 4D. Dash HC zapewnia wielokierunkowe
oddziaływanie na najważniejsze czynniki, które wpływają
na ograniczenie skuteczności agrochemikaliów. Dodatek
do Biathlonu 4D adiuwanta Dash HC wzmacnia efekt
chwastobójczy dzięki temu, że:
n
n
n
n
n

wspomaga optymalne rozprowadzenie kropli preparatu
na powierzchni liści;
poprawia przenikanie substancji czynnych przez warstwę
woskową liści chwastów;
wzmacnia odporność na zmywanie przez deszcz,
a w warunkach niższej wilgotności – wchłanianie;
ogranicza wpływ twardej wody o wysokim pH na obniżenie skuteczności;
uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków pogodowych (temperatura, wilgotność, promienie UV).

Formulacja WG herbicydu Biathlon 4D charakteryzuje się
bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. W związku
z tym zabieg herbicydowy Biathlonem 4D można połączyć
z zabiegami:

Gwiazdnica
pospolita

Przetacznik
perski
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Przetacznik
bluszczykowy

Fiołek
polny

Samosiewy
rzepaku
n

n
n

Komosa
biała

Tobołki
polne

Tasznik
pospolity

zwalczającymi chwasty jednoliścienne, tj. miotłę
zbożową, owies głuchy. Wewnętrzne badania firmy
BASF potwierdzają bardzo dobrą mieszalność Biathlonu
4D z następującymi herbicydami: Apyros 75 WG,
Izoherb 500 SC, Axial 50 EC, Atlantis 12 OD,
Nomad 75 WG, Puma Uniwersal 069 EW. Niektóre
z nich posiadają dedykowane przez producenta
adiuwanty i w takim przypadku należy zastąpić Dash
HC zaproponowanym adiuwantem dla herbicydu
zwalczającego chwasty jednoliścienne;
fungicydowymi, np. Capalo 337,5 SE, Duett Star 334 SE,
Adexar Plus, Tocata Duo,
regulatorami wzrostu, np. Medax Top 350 SC.

Biathlon 4D dzięki swoim właściwościom i wysokiej
skuteczności chwastobójczej to dobry wybór do
wiosennego
zwalczania
chwastów
dwuliściennych
w zbożach. Stosowanie Biathlonu 4D + Dash HC daje pełną
kontrolę chwastów na plantacjach zbóż.

Stulicha
psia

Jasnota
różowa

®

Zalecana dawka

40–70 g/ha + adiuwant Dash HC

Najważniejsze zalety

1. Długi termin stosowania, aż do w pełni
rozwiniętego liścia flagowego – szeroki
przedział faz rozwojowych, stosowanie
w dogodnych dla rolnika terminach
2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie
temperatur – tolerancja na różne
temperatury i odporność na zmywanie
przez deszcz
3. Swobodne mieszanie z innymi środkami
ochrony roślin – doskonałe dopasowywanie
się do innych partnerów w mieszaninach
opryskowych dające bezpieczeństwo dla
wszystkich upraw zbożowych
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów
dwuliściennych – długa lista zwalczanych
chwastów, w tym chaber bławatek i
przytulia czepna

4 l/ha
Długodystansowe działanie z elastycznym
terminem stosowania w oziminach
Pełne bezpieczeństwo dla zbóż i szerokie
spektrum zwalczanych chwastów
Każdego roku skuteczność potwierdzana
na tysiącach hektarów

Niezapominajka Bodziszek drobny
polna
Profesjonalna ochrona zbóż 19

ZAPRAWY NASIENNE

ZAPRAWY NASIENNE

Systiva 333 FS
Nowoczesna ochrona jęczmienia jarego
®

Miłosz Piotrowski
Specjalista wsparcia technicznego
sprzedaży BASF Polska

1. Nowoczesna ochrona jęczmienia jarego
Kształtowanie plonu w uprawie jęczmienia jarego powinno
odbywać się już od początkowego wzrostu rośliny,
ponieważ pierwsze liście w przypadku tej uprawy wpływają
najbardziej na wysokość plonu. Głównymi zagrożeniami
w uprawie jęczmienia jarego są plamistość siatkowa,
rynchosporioza czy mączniak prawdziwy. Ostatnie lata
pokazały, że największe zagrożenie stanowiła plamistość
siatkowa, która w sprzyjających warunkach rozwijała się
błyskawicznie. Zeszłoroczna wiosna nie sprzyjała rozwojowi
chorób z powodu dużej suszy, co również wpłynęło na
wysokość plonu.

2. „Opryskaj”, zanim zasiejesz!
Innowacyjna technologia wprowadzona przez BASF
w jęczmieniu jarym pozwala ochronić rośliny jęczmienia
jarego, zanim jeszcze skiełkują! Pierwszy bezopryskowy
fungicyd, jakim jest Systiva 333 FS, chroni plantację od
samego początku wegetacji, zabezpieczając całą roślinę
nawet do ukazania się liścia flagowego. Dzięki nowoczesnej
substancji czynnej Xemium z grupy SDHI, która posiada
wysoce systemiczne działanie w roślinie, uzyskujemy
długotrwały efekt działania fungicydowego produktu
zwalczającego choroby nalistne, takie jak plamistość
siatkowa i rynchosporioza, oraz skutecznie ograniczającego
mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Systiva 333 FS
®

®

dodatkowo poprawia efekt wizualny łanu, polepszając wigor
roślin, jak również rozrost systemu korzeniowego, i zapewnia
równomierne wschody podczas niesprzyjających warunków
pogodowych. Nowoczesna technologia ochrony jęczmienia
jarego pozwala na stworzenie optymalnych warunków do
wzrostu i gwarantuje zwyżkę plonu niezależnie od presji ze
strony patogenów.

Kinto Duo + Systiva

3. Systiva daje czas na inne prace
®

W czasie nagromadzenia wiosennych prac polowych, na które
brakuje czasu przez zmieniającą się aurę pogodową, zabiegi
nalistne są wykonywane często zbyt późno. Ma to istotny
wpływ na stan plantacji, a co najważniejsze – na plon. Systiva
333 FS pozwala na oszczędność czasu oraz gwarancję
sukcesu. Innowacyjny preparat należy zastosować podczas
zaprawiania nasion wraz z zaprawą Kinto Duo 080 FS, która
chroni rośliny przed głownią pylącą i zgorzelą siewek. Ostatnim
bardzo ważnym krokiem jest zabezpieczenie kłosa. Wysoka
presja patogenów z grupy Fusarium spp. oraz grzybów
czerniowych może doprowadzić do spadku jakości ziarna
i problemów z jego sprzedażą, w szczególności jęczmienia
browarnego. Wykonanie zabiegu na kłos preparatem
Osiris 065 EC to najlepszy sposób na ochronę kłosa.
Rozwiązanie BASF w porównaniu do zaleceń konkurencji
odznacza się zdecydowanie dłuższym działaniem dzięki
wysoce systemicznemu działaniu Xemium.
®

Wzrost plonowania jęczmienia jarego po zastosowaniu preparatu
Kinto Duo + Systiva w porównaniu do kontroli oraz produktów konkurencji.

10,0

+ 1,5 t/ha
9,3

9,4

®

Podsumowując, Systiva 333 FS zapewnia optymalne warunki
do wzrostu zdrowych i silnych roślin od samego początku
wegetacji niezależnie od warunków pogodowych.
Jednym słowem – Systiva to innowacja na Twoim polu!
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Kontrola

+ 1,1 t/ha
9,0

8,5

+ 0,4 t/ha
8,3

7,8

7,9

7,0
kontrola

Kinto Duo
+ Systiva

Produkt 1

Produkt 2

Zabieg ogólny Osiris 065 EC 1,5l/ha – BBCH 55.
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ZAPRAWY NASIENNE

NAWOŻENIE

Systiva

Kinto Duo

Substancje czynne

Xemium (fluksapyroksad) 333 g/l (28,78%)

tritikonazol 20 g/l,
prochloraz 60 g/l

Forma użytkowa

płynny koncentrat zawiesinowy (FS)

płynny koncentrat zawiesinowy (FS)

Zwalczane choroby

choroby liści: plamistość siatkowa, mączniak pszenica ozima, pszenżyto ozime: pleśń
prawdziwy, rynchosporioza, septorioza liści śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca;
oraz rdze, choroby odnasienne i odglebowe jęczmień ozimy: zgorzel siewek; żyto: pleśń
śniegowa, zgorzel siewek; pszenica jara,
pszenżyto jare: zgorzel siewek; jęczmień jary:
głownia pyląca, zgorzel siewek

®

®

®

Chronione uprawy

jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica ozima jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica ozima,
pszenica jara, żyto, pszenżyto ozime i jare

Termin stosowania

zaprawiane przed wysiewem

zaprawiane przed wysiewem

Zalecana dawka

75 ml/100 kg ziarna w jęczmieniu jarym,
150 ml/100 kg ziarna w jęczmieniu ozimym
i pszenicy ozimej
Wymaga stosowania z zaprawą
– Kinto Duo 080 FS

pszenica ozima i jara, jęczmień jary, pszenżyto
ozime i jare: 200 ml + 400-800 ml wody
żyto: 150 ml + 400-800 ml wody
jęczmień ozimy: 250 ml + 400-800 ml wody

Najważniejsze zalety
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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

Jedna zaprawa dla wszystkich zbóż
Wysoka skuteczność przeciwko najważniejszym chorobom pszenicy i jęczmienia
Specjalista przeciwko pleśni śniegowej
i fuzariozom
Wysoka jakość formulacji: dobre pokrycie,
intensywne zabarwienie, minimalne pylenie
zaprawionych nasion

Zalecenia nawożenia

Basfoliar® 2.0 12-4-6+S

5 l/ha

Basfoliar® 2.0
36 Extra

ADOB® 2.0 Mn

1 l/ha

ADOB® 2.0 Mn 1,5 l/ha

ADOB® Zn IDHA

1 kg/ha

ADOB® 2.0
Cu IDHA

ADOB® Bor

0,3 l/ha

ADOB® 2.0 Cu IDHA

0,5 l/ha

ADOB® 2.0 Mo

jesień 4-8 liść

1 l/ha

4 l/ha

1 l/ha

Basfoliar® 2.0 36 Extra

4 l/ha

Basfoliar® 2.0 36 Extra 4 l/ha
ADOB® Fe IDHA

0,5 kg/ha

(dotyczy tylko pszenicy)

ADOB® Siarka 2 kg/ha

BBCH 25-27 (krzewienie)

BBCH 31-39 (pierwsze kolanko
do liścia flagowego)

Kłoszenie
(kwitnienie tylko pszenica)

wiosna
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Ochrona zbóż preparatami BASF
– plantacje prowadzone intensywnie
T0

T1

T2

T3

fungicyd
insektycyd

Capalo 337,5 SE

Adexar Plus

1,5 l/ha

1,5 l/ha

®

regulator wzrostu

®

lub

herbicyd

Capalo 337,5 SE

Adexar Plus

1,0-1,5 l/ha

1,25 l/ha

®

zaprawa nasienna

Osiris 65 EC
®

®

1,5 l/ha

lub

Capalo 337,5 SE

Osiris 65 EC

1,5 l/ha

2,0 l/ha

®

®

Fastac Active 050 ME – 0,15-0,25 l/ha
®

Medax Top 350 SC
®

0,6 l/ha + 1 l/ha CCC 750 g/l

Biathlon 4D + Dash HC

Biathlon 4D + Dash HC

50 g/ha + 0,5 l/ha

70 g/ha + 0,7 l/ha

®

®

jesień wiosna
Kinto Duo
080 FS
®

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.

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

