
– przewodnik po prawidłowym 
skracaniu zbóż

Medax® Top

  Skraca nawet w pochmurne dni

  Działa skutecznie niezależnie od temperatury 

  Dwie wysoce aktywne substancje w pełni  
i równomiernie kontrolują wysokość łanu 
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Krok po kroku

Krok 1. Ustal właściwy termin zabiegu, określając fazę rozwojową, 
w jakiej znajduje się plantacja

7 kroków prawidłowego stosowania regulatorów wzrostu

Poniżej opisujemy każdy z poszczególnych etapów 
oraz wymieniamy czynniki, których znajomość znacz-
nie się przyczyni do prawidłowej oceny sytuacji i po-
może w podjęciu możliwie najlepszej decyzji dotyczą-
cej regulatorów wzrostu.

– prawidłowe stosowanie 
regulatorów wzrostu 
w zbożach

Początek strzelania w źdźbło, BBCH 30

Początek wydłużania łodygi, pędy i łodygi za-
czynają się prostować. Pierwsze międzywęźle 
zaczyna rozwój, górna część kłosa jest co naj-
mniej 1 cm ponad węzłem krzewienia.

Odległość między podstawą rośliny a kłosem 
(jego końcem) ma 1 cm lub więcej, jednak dłu-
gość pierwszego międzywęźla ma mniej niż 
1 cm.

1cm 1cm

więcej
niż 

1cm

mniej
niż 
1cm

BBCH 30: początek strzelania w źdźbło. Rozpo-
czyna się „wstawanie” źdźbeł. Wraz z wydłużają-
cym się dniem i wzrastającą średnią temperaturą 
dobową rośliny rozpoczynają intensywny wzrost 
i rozwój, zwłaszcza na plantacjach dobrze zaopa-
trzonych w azot. W tym okresie ewentualne zabiegi 

tzw. dokrzewiające powinny być już zakończone. 
Przyroda przyspiesza, dlatego wykonując lustrację 
plantacji, warto prawidłowo określić fazę, w jakiej 
znajdują się rośliny. Poniżej krótki opis, w jaki spo-
sób sprawdzić, z którą fazą mamy do czynienia na 
lustrowanym polu.
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Fazy rozwojowe BBCH

Medax Top – 0,6 l + CCC 750 g/l – 1,0 l

Optymalny termin zastosowania regulatora wzrostu
Faza pierwszego kolanka

BBCH 31: faza pierwszego ko-
lanka. Rozpoczyna się najpierw na 
najsilniejszym źdźble, czyli pędzie 
głównym. Zwykle pojawia się po 
około dwóch tygodniach po BBCH 
30, jednak może to być znacznie 
szybciej lub później w zależności 
od przebiegu pogody czy odmia-
ny. Nowo powstałe pierwsze mię-
dzywęźle zaczyna się intensywnie 
wydłużać. Początkowo wypełnio-
ne jest tkanką, z czasem w miarę 
wzrostu wewnątrz powstanie pust-
ka. Skrócenie tego międzywęźla 
znacznie wzmocni konstrukcję 
całej rośliny, a odpowiednio dobra-
ne substancje spowodują rozwój 
korzeni z głębiej umieszczonych 
węzłów. W tym okresie rozpo-
czynamy stosowanie regulatorów 
wzrostu – jest to optymalna faza 
do ich zastosowania. 
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Grubsze, krótsze źdźbło jest stabil-
niejsze.

Nasza rekomendacja wykonania zabiegu regulatorem wzrostu w tej fazie:

Faza pierwszego 
kolanka BBCH 31

Pierwsze 
kolanko jest co 
najmniej 1 cm 
powyżej węzła 
krzewienia. Jest 
ono wyczuwalne 
(BBCH 31) na 
pędzie głównym.

Widoczne pierw-
sze międzywęźle 
ma długość 1 cm 
lub więcej, mię-
dzywęźle nad nim 
ma mniej niż 2 cm.

Prawidłowo wykonanym zabiegiem w tej fazie uzyskamy:
  wzmocnione, pogrubione i skrócone źdźbło,
  silniej rozwinięty system korzeniowy.

BBCH 32: faza drugiego kolanka. Pierwsze mię-
dzywęźle jest już wykształcone. Po jego przekro-
jeniu bez problemu znajdziemy wewnątrz źdźbła 
kłosek i możemy policzyć pięterka. Jeśli policzymy 
obsadę, to bardzo łatwo określimy, jakiego poten-
cjalnie plonu możemy się spodziewać. Jest to bar-

dzo dobry moment na zastosowanie drugiej dawki 
azotu. Powinniśmy już być po zabiegu regulatorem 
wzrostu. Zabieg w tej fazie będzie miał wpływ tyl-
ko na drugie i ewentualnie trzecie międzywęźle i de 
facto wzmocni tylko te części, które rozwiną się po 
jego zastosowaniu. 

Faza drugiego kolanka BBCH 32

Drugie kolanko jest co najmniej 2 cm ponad 
pierwszym. Wyczuwalne drugie kolanko na pę-
dzie głównym to faza BBCH 32.

Drugie i kolejne kolanka są liczone, gdy między-
węźla poniżej nich przekraczają długość 2 cm.
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BBCH 39: faza liścia flagowego. Liść flagowy jest 
całkowicie rozwinięty, praktycznie zakończony zo-
stał rozwój kłosa. Na intensywnie prowadzonych 
plantacjach, zwłaszcza z wysokim nawożeniem 

Nasza rekomendacja wykonania zabiegu 
regulatorem wzrostu w tej fazie:

Prawidłowo wykonanym zabiegiem 
w tej fazie uzyskamy:
  dodatkowe skrócenie źdźbła,
  wzmocnienie i skrócenie dokłosia.

Fazy rozwojowe 
BBCH

Medax Top – 0,5 l

Drugi termin zastosowania regulatora wzrostu

Faza liścia flagowego

azotowym, należy wykonać również oprysk regula-
torem wzrostu. Celem tego zabiegu jest skrócenie 
i wzmocnienie dokłosia. 

Krok 2. Oblicz obsadę roślin
Przy okazji lustracji plantacji wiosną i ustalania, w jakiej fazie rozwojowej znajdują się rośliny, należy również 
ocenić, jaka jest obsada roślin. Ten parametr należy brać pod uwagę, decydując się na następne kroki.

Krok 3. Zaplanuj intensywność nawożenia azotowego
Powszechnie wiadomo, że jednym z najistotniejszych czynników plonotwórczych jest nawożenie azoto-
we, a dokładnie jego poziom i rozkład dawek w sezonie wegetacyjnym oraz precyzyjne ich wyliczenie. Im 
bardziej intensywnie zamierzamy nawozić azotem, tym większą wagę należy przyłożyć do prawidłowego 
zapobiegania wyleganiu.
 

Krok 4. Sprawdź parametry odmiany mogące mieć wpływ na wyleganie
Należy sprawdzić kilka podstawowych cech odmian, które są zasiane. Jeśli nie pamiętamy lub nie spraw-
dziliśmy dokładnie grupy jakościowej, poza plonowaniem sprawdźmy i weźmy pod uwagę:
- wysokość odmiany (do jakich należy, bardzo wysokich czy niskich?),
- wrażliwość na wyleganie (każda odmiana ma określoną odporność na wyleganie),
- naturalną długość wegetacji (czy odmiana, aby dojrzeć, potrzebuje więcej czy mniej dni?).

Krok 5. Oceń ryzyko wylegania
W oparciu o wyżej wymienione czynniki, ale nie tylko – należy ocenić ryzyko wylegania. Termin i norma 
siewu mogły w pewnym sensie determinować obsadę, czyli pozycję wyjściową do oceny ryzyka na wyle-
ganie. Ocena ryzyka to podstawa do ułożenia prawidłowej strategii stosowania regulatorów wzrostu. 
Poniżej, w oparciu o kilka najważniejszych czynników, które wcześniej wymieniliśmy, przedstawiamy prosty 
schemat.  

Parametr Małe ryzyko wylegania Duże ryzyko wylegania

Data wysiewu 20 października 15 września+

Gęstość wysiewu* [nasiona/m2] 200 400

Nawożenie azotowe 
[kg N/ha w marcu, kwietniu i maju] 0 + 40 + 50 60 + 90 + 40

Ocena podatności odmiany na wyleganie** 6 – 9 2 – 5

* przy założeniu 100% wykiełkowania i 100% przezimowania
** 1 = wysoka podatność ... 9 = niska podatność
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Krok 6. Zdecyduj o sposobie zapobiegania (jeden czy dwa zabiegi)
Jeśli ryzyko wylegania zostało ocenione na niskie, można przyjąć, że powinien wystarczyć jeden zabieg 
regulatorem wzrostu wykonany w optymalnym terminie, czyli w fazie pierwszego kolanka.
Jeśli zaś ryzyko wylegania zostało ocenione na wysokie, rekomendujemy dwukrotne zastosowanie regu-
latorów wzrostu. Podstawowy zabieg – w fazie pierwszego kolanka oraz drugi – w fazie liścia flagowego. 
Poniżej przykładowy program zabiegów skracających, dla intensywnej produkcji:

Krok 7. Wybierz produkt, ustal dawki i terminowo wykonaj zabieg
Ostatnią kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje wybór konkretnego produktu i ustalenie dawek. 
 korzystny wpływ na rozwój sytemu korzeniowego – im silniejszy, tym lepiej;
 wpływ na równomierne wyrównanie łanu. 

Państwu pozostawiamy wybór.
Jak prawidłowo ustalić dawkę regulatora wzrostu? To niestety też nie jest prosta sprawa. Na to, jak rośliny 
zareagują na zastosowany regulator, ma wpływ bardzo wiele czynników. Decyzja, czy dawkę podnieść, czy 
obniżyć, musi być podjęta w konkretnych warunkach gospodarstwa z uwzględnieniem konkretnych czyn-
ników, które akurat występują. Proponujemy zapoznać się z tabelą zestawiającą poszczególne czynniki 
wraz z sugestią odnośnie ich wpływu na wysokość dawki. Dla przykładu dwa produkty: popularny chlorek 
chloromekwatu 750 SL i Medax Top.

Fazy rozwojowe BBCH

Optymalny termin zastosowania regulatora wzrostu

Faza pierwszego kolanka Faza liścia flagowego

Medax Top – 0,6 l + CCC 750 g/l – 1,0 l Druga dawka regulatora wzrostu

Drugi termin zastosowania regulatora wzrostu

Czynniki, które określają dopasowaną stosowaną dawkę i działanie regulatorów wzrostu:

Czynniki CCC 750 SL Medax® Top Uwagi

Oczekiwania wysokich plonów

Oczekiwania niskich plonów

Odmiana odporna na wyleganie Proszę zwracać uwagę na tabele odmian!

Odmiana wrażliwa na wyleganie

Gęstość zasiewu jest wysoka

Gęstość zasiewu jest niska Od BBCH 21 wzmocnić boczne pędy przez CCC 750 SL

Wczesny termin siewu Uwaga! W roślinie wytworzyło się więcej hormonów wzrostu

Późny termin siewu Od BBCH 21 wzmocnić boczne pędy przez CCC 750 SL

Wysokie pobieranie – N

Wysokie temperatury CCC 750 SL > 15oC, Medax Top > 20oC

Niskie temperatury CCC 750 SL < 8oC, Medax Top < 8oC

Udział zbóż w płodozmianie > 70% Silna presja chorób

Optymalne nawodnienie gleby

Gorsze nawodnienie gleby

Bezchmurna pogoda Jest korzystnie, może wyrównać niskie temperatury

Mieszanka zbiornikowa z herbicydami
Żadnej mieszanki zbiornikowej zawierającej etefon 
z herbicydami**

Mieszanka zbiornikowa z fungicydami
Przy mieszance z produktami zawierającymi triazole, np.: 
Duett Ultra, Duett Star, Opera Max, Bell, Capalo lub Osiris

Mieszanka zbiornikowa z RSM ( )

 = działanie jest wzmocnione

 = podwyższyć dawkę

 = zmniejszyć dawkę

* pszenica ozima
** żadnej mieszanki Medax Top z karfentrazonem, cicnidionem etylu, metsulfuronem metylu + herbicydami zawierającymi bifenox

Nie przekraczać dopuszczonych dawek!
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Medax Top jest produktem spełniającym wszystkie najważniejsze kryteria optymalnego re-
gulatora wzrostu. Łączne stosowanie dawki 0,6 l Medaxu Top z 1 l CCC 750 SL jest jed-
ną z najlepszych dostępnych opcji do zastosowania w fazie pierwszego kolanka zarówno 
pod względem biologicznym, jak i ekonomicznym. Zalecenie to zostało wypracowane 
w oparciu o doświadczenia własne oraz obserwacje klientów.

 Wytrzymałość łodygi wzrasta o 24%, kiedy zabieg wykonano w fazie BBCH 31/32

 Zapewnia jednolite skrócenie i wyrównanie łanu

 Wzrost suchej masy korzeni o 27%

 Wzmocniona odporność na wyleganie korzeniowe 
 oraz lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody

Efekty zastosowania Medax Top w fazie pierwszego kolanka:

W przygotowaniu tej publikacji wykorzystano następujące materiały:
Wilhelm Rademacher, „Regulatory wzrostu w intensywnej uprawie zbóż”.
„Manging Lodging Risk in Winter Wheat”, wspólne opracowanie ADAS i BASF, Wielka Brytania.
„Kulturenratgeber”, BASF Niemcy.
Wyniki wieloletnich doświadczeń prowadzonych w Centrach Kompetencji BASF w Polsce i za granicą.
Obserwacje własne i doświadczenia z zalecaniem stosowania regulatorów wzrostu w zbożach.

Wybierz Medax® Top!Krok 8

Uwaga! 
Słomy potraktowanej preparatem nie stosować jako podłoża lub ściółki w procesie produkcji 
warzyw i grzybów oraz w uprawie w mulcz.

Medax® Top – zakres stosowania innych regulatorów wzrostu 

Medax® Top – elastyczny w stosowaniu, działa szybko, pewnie i skutecznie
Jak pokazują poniższe wykresy, dla różnego rodzaju regulatorów wzrostu istnieje optymalny zakres temperatur  
i nasłonecznienia wpływających na skuteczność ich działania. Dzięki zastosowaniu unikalnej kombinacji 
substancji czynnych Medax Top jest uniwersalnym regulatorem wzrostu źdźbeł, który zapewnia bezpie-
czeństwo stosowania w różnorodnych warunkach.

 Wpływ średniej dziennej temperatury na 
     działanie różnych regulatorów wzrostu

optymalny zakres temperatury w °C 

minimalna średnia temperatura dzienna w °C
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Etefon

średnie nasłonecznienie  duże nasłonecznienie 

CCC 750 SL*

Trineksapak 
etylu

Etefon

Medax® Top 

 Działanie w zależności od nasłonecznienia

* Preparat zawierający 750 ml chlorku chloromekwatu w 1 l produktu
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Medax® Top – skrócenie i wzmocnienie łodygi
Użyte w Medax Top substancje powodują skrócenie źdźbeł. Jednocześnie dochodzi do zmian w strukturze 
budowy łodygi, której ścianki komórek stają się grubsze. Dzięki temu wzrasta średnica źdźbła. Skutkuje 
to łatwiejszym transportem substancji odżywczych do kłosa. Jednocześnie stabilne źdźbła i krótsze pędy 
zapewniają lepszą stabilność, dzięki czemu plantacje potraktowane preparatem Medax Top charakteryzują 
się równomiernie skróconym łanem. 

brak zabiegu     po zastosowaniu 
Medax® Top 

po zastosowaniu 
Medax® Top

bez zabiegu

Zabieg Medax Top prowadzi nie tylko do 
wy raźnego skrócenia źdźbeł, ale także do 
inten sywnego rozrostu korzeni. Ocena siły 
ukorzenia nia za pomocą wagi sprężynowej 
pokazuje, że w przypadku roślin, na których 
zastosowano Medax Top, potrzebna jest 
o 30% większa siła uciągu, niż w przypad-
ku roślin niepoddanych zabiegowi. Bardziej 
rozbudowany system korzeniowy powoduje 
nie tylko mocniejsze zakotwiczenie rośliny 
w  glebie, ale także znacznie zwiększa jej 
zdolność do pobierania z gleby wody i sub-
stancji pokarmowych.

Medax® Top – wpływ na rozwój systemu korzeniowego

Pomiar siły ukorzenienia pszenicy ozimej

Siła potrzebna do wyrwania roślin (Newton)
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Medax® Top
2 x 0,75 l/ha

kontrola

BASF Francja 14 dni po kwitnieniu, gleba piaszczysto- 
-gliniasta

Wpływ stosowania różnych 
regulatorów wzrostu na rozwój 
systemu korzeniowego i wysokość roś-
lin w porównaniu z brakiem zabiegu 
(=100%) na przykładzie pszenicy 
w warunkach szklarniowych. 
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Medax® Top
1,25 l/ha

kontrola

kontrola

kontrola

kontrola

CCC 750 SL*
2,0 l/ha

Medax®  Top 
0,8 l/ha 

Medax®  Top 
0,8 l/ha 

Medax®  Top 
1,0 l/ha

Medax®  Top 
1,0 l/ha

Medax®  Top 
0,6 l/ha

CCC 750 SL* 1,0 l/ha

Trineksapak etylu 
0,4 l/ha

Medax®  Top 
0,6 l/ha

CCC 750 SL* 1,0 l/ha

Trineksapak etylu 
0,4 l/ha

Trineksapak etylu
0,8 l/ha

korzeń (waga suchej masy korzenia)  

źdźbło (wysokość)
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CCC 750 SL* 
1,5 l/ha

CCC 750 SL* 
2,0 l/ha

90 87,3
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CCC 750 SL* 
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CCC 750 SL* 
2,0 l/ha
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Efekt skrócenia źdźbeł pszenicy ozimej po zastosowaniu Medax Top, czas aplikacji BBCH 31-32,  
BASF Polska

Efekty skrócenia źdźbeł pszenżyta ozimego po zastosowaniu Medax®  Top, czas aplikacji BBCH 37-39, BASF Polska

ocena w fazie BBCH 61

ocena w fazie BBCH 61

ocena w fazie BBCH 61

ocena w fazie BBCH 61

Figura

Fiddelio

Boomer

Marko

99,9

* Preparat zawierający 750 ml chlorku chloromekwatu w 1 l produktu
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Odmiany wrażliwe na wyleganie Medax® Top 0,8 l/ha 

 Zalecenia stosowania Medax® Top dla pszenicy ozimej

 Zalecenia stosowania Medax® Top dla pszenżyta ozimego

Odmiany średnio wrażliwe
Stosowany z CCC

Medax® Top 0,6 l/ha
+ CCC 750 SL* 1,0 l/ha

Medax® Top 
0,8-1,0 l/ha

* Preparat zawierający 750 ml chlorku chloromekwatu w 1 l produktu

Najważniejsze zalety 

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

Medax® Top
Informacje o produkcie

Rodzaj preparatu regulator wzrostu poprawiający stabilność źdźbeł

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

Grupy chemiczne proheksadion wapnia: cykloheksanodiony, chlorek mepikwatu: piperydyny

Sposób działania pobieranie przez liście, działanie systemiczne, hamowanie biosyntezy 
giberelin, równomierne skrócenie łodyg we wszystkich nowo powstają-
cych międzywęźlach, pogrubienie źdźbeł i wzmocnienie rozwoju systemu 
korzeniowego

Formulacja koncentrat zawiesinowy (SC)

Zalecane dawkowanie 0,8–1,25 l/ha

Uprawy ozime: pszenica, pszenżyto

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

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



Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do za-
lecanych 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 produk-
tów. 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 za-
biegów, 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 informa-
cje 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

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony www.medaxtop.pl 
poświęconej stosowaniu regulatorów wzrostu. 
Znajduje się tam więcej przydatnych i ciekawych informacji.


