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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  informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Sezon 2021 ponownie nie był łatwy dla nas sadowników. Zima zaskoczyła, a kwiecień okazał się najzimniejszy 
od wielu lat. Dodatkowo liczne opady i wahania temperatury wpłynęły na zwiększenie się presji ze strony 
chorób i szkodników.

Klimat się zmienia, pogoda staje się coraz bardziej nieprzewidywalna i tej nieprzewidywalności doświadczamy 
od kilku lat. Przyczyniamy się do tego niestety również my, ludzie. Dlatego oczywistym stało się to, że musimy 
znaleźć równowagę, BALANS między ochroną środowiska a produkcją bezpiecznej żywności dla rosnącej 
populacji. 
Przed rolnictwem stoją aktualnie ogromne wyzwania. Do roku 2050 ponad 9 miliardów ludzi na naszej planecie 
będzie potrzebowało coraz więcej żywności, żywności wyprodukowanej także w sadach. W ciągu najbliższych 
50 lat rolnicy będą musieli wyprodukować jej więcej niż przez ostatnie 10.000 lat razem wziętych. Jednak nie-
stety zasoby naszej planety są ograniczone. Czy będziemy mieli ich wystarczająco dużo aby spełnić potrzeby 
rosnącej populacji?

Innymi wyzwaniami są zwiększające się wymagania jakościowe konsumentów, regulacje prawne ograniczają-
ce dostępność środków ochrony roślin i ogólnie spadająca opłacalność produkcji sadowniczej.
Dużym wyzwaniem jest również nowa strategia wdrażana przez Unię Europejską pod nazwą Europejskiego 
Zielonego Ładu. Strategia ta ma służyć przekształceniu Unii w nowoczesną, innowacyjną, zasobooszczędną 
i konkurencyjną gospodarkę – czyli jednym słowem: gospodarkę zrównoważoną.
Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe
możliwości we wszystkich obszarach gospodarki, w tym także w rolnictwie i sadownictwie.

Aby odpowiedzieć na wymienione wyżej wyzwania, BASF wdrożył w 2021 roku AGROBALANS – ideę łączącą 
jednoczesne korzyści dla rolnika i środowiska. Dzięki temu będziesz mógł produkować zdrową żywność, 
dbać o środowisko naturalne oraz zarabiać więcej! AGROBALANS to nasz autorski projekt, stanowią-
cy naszą odpowiedź na założenia polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Prezentujemy w nim rozwiązania 
związane z ochroną sadów, które zapewnią równowagę pomiędzy produkcją zdrowej i bezpiecznej żywności  
a zyskiem generowanym w sadach.

Filarami AGROBALANSu są trzy znane i cenione przez sadowników produkty: Faban® 500 SC, Delan® Pro  
i Sercadis®. Teraz dochodzą do nich, nowe na polskim rynku, rozwiązania biologiczne: 
RAK® 3+4 – czyli feromony do ochrony przed owocówkami i zwójkówkami oraz Nemasys® C – pożyteczne 
drapieżne nicienie do ochrony sadu przed szkodnikami. Więcej o proponowanych przez nas rozwiązaniach, 
jak również o samej idei AGROBALANSu i związanej z nią Ekonomii Korzyści piszemy w niniejszej broszurze.

A zatem…
Znajdź balans… AGROBALANS i zmieniaj świat!
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Szanowni Państwo,

Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruit

BASF Polska

* Doświadczenie wdrożeniowe BASF Polska, Sadownicze Centrum 
Kompetencji w Skowronkach, 2020.

Zwycięzca 
w walce 

z parchem*



Myślę, że sezon 2021 długo będziemy mieli 
w pamięci z różnych względów. Zimą mie-
liśmy kilka dni mrozu i na niektórych od-
mianach pojawiły się uszkodzenia, głównie 
kory, ale zdarzały się również uszkodzenia 
drewna. Szczególnie w rejonach, gdzie 
było najzimniej, odmiana Gala miała tak 
popękaną korę, że odstawała ona od pnia 
na kilka centymetrów. 

Skowronki
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F zap
rasza!

Centrum 
Kompetencji 
Sadowniczej 
BASF zaprasza!

Od ponad 10 lat w sadzie p. Piotra Korczaka w Skowronkach 
(gm. Belsk Duży) koło Grójca firma BASF prowadzi doświad-
czenia praktyczne, sprawdzające skuteczność oraz właściwości 
wprowadzanych na rynek środków ochrony roślin i ich mieszanin.

Sad doświadczalny w Skowronkach został założony w 2007 
roku. Przez wiele lat jego funkcjonowania mieliśmy szansę testo-
wania różnych odmian jabłoni, na których prowadzone były 
i są nadal doświadczenia. Zakres tych doświadczeń obejmuje 
przede wszystkim badanie skuteczności oraz bezpieczeństwa 
środków ochrony roślin. Najwięcej prób prowadzonych jest 

ze środkami przeznaczonymi do ochrony przed parchem 
jabłoni. W ubiegłym roku ochrona w sadzie doświadczalnym, 
poza rzędami, w których są doświadczenia, uwzględniała 
zarówno ochronę zapobiegawczą, jak i  zabiegi środkami  
o działaniu interwencyjnym. Dobór środków był podyktowany 
wskazaniami ze stacji pogodowych oraz przebiegiem infekcji. 
Druga ważna choroba jabłoni to mączniak, choć w ubiegłym 
sezonie choroba wystąpiła w nieco mniejszym nasileniu.  
W sadzie doświadczalnym na terenie Skowronek oceniane są 
również metody hamowania wzrostu drzew, poprzez stoso-
wanie regulatorów wzrostu oraz podcinanie korzeni.

Wiosna pod względem opadów i temperatur była 
zupełnie odmienna od wiosny 2020. Kwiecień był zimny 
i deszczowy. Temperatury sprawiły, że pierwsze zabiegi 
miedziowe zostały wykonane po 4 kwietnia, czyli po 
Świętach Wielkanocnych. Kwiecień 2021 okazał się 
najzimniejszy od kilkunastu lat, a 22, 24 i 26 kwietnia w 
nocy w całym kraju wystąpiły przymrozki dochodzące 
do -7°C, choć w większości regionów temperatura 
oscylowała w okolicy -4,6°C. Była to dość wczesna 
faza i nie zaobserwowano uszkodzeń, które spowodo-
wałyby przemarznięcie pąków. Jednak, jak się okazało 
podczas zbiorów, odmiany z grupy Jonagoldów i nie 
tylko miały dużo tak zwanych „lizaków” przy ogonku. 
Kwiecień okazał się dość trudnym miesiącem ochro-
niarskim, ponieważ oprócz parcha jabłoni zmagaliśmy 
się z parchem gruszy i dużymi infekcjami Pseudomonas 
w gruszach, ponieważ pogoda była bardzo sprzyjająca 
dla rozwoju tych bakterii. 

Można powiedzieć, że cały sezon wysiewów pier-
wotnych parcha był sezonem obfitującym w opady 
i nie było tygodnia, w którym by nie padał deszcz. 
Co więcej, często po zabiegu okazywało się, iż 
opad był tak silny, że należy poprawić zabieg. Taka 
pogoda sprawiła również bardzo duże rozciągnięcie 
lotów motyli owocówki jabłkóweczki i problemy ze 
skutecznym jej zwalczeniem.

Latem wielu sadowników zmęczonych ochroną 
wiosenną częściowo odpuszczało sobie zabiegi 
fungicydowe, co niestety miało swoje odzwierciedlenie 
podczas zbiorów. W ich trakcie widać było plamy 
parcha na owocach z infekcji wtórnych parcha jabłoni. 
Takie owoce nie nadają się do przechowywania, więc 
odkładano je do celów przemysłowych.

W moim odczuciu był to sezon uciążliwy, z dużą 
zmiennością pogody, licznymi opadami i wahaniami 
temperatury, a także sporymi problemami ze strony 
chorób i szkodników w trakcie sezonu. Może okazać 
się również, że będzie to sezon trudny przechowal-
niczo ze względu na anomalia pogodowe i zaniedbania 
w ochronie.

Podsumowanie 
sezonu 2021
Artur Srokosz 
BASF Polska



Spełniaj wymagania Zielonego Ładu 

i zarabiaj więcej

mniejsze 
zużycie 

wody 

mniejsze 
zużycie 

ŚOR 

mniejsze 
zużycie 
paliwa 

mniejsze 
zużycie 
smarów i 

mat. ekspl. 

ochrona 
organizmów 

pożytecznych  
to 

mniejsza presja 
szkodników 

wzmocnienie 
naturalnych 

mechanizmów 
obr. roślin to 

łatwiejsza 
walka 

z chorobami 

introdukcja 
ptaków 

drapieżnych  
to 

mniejsza presja 
gryzoni 

92 kg
mniej /ha

2,4 m3

mniej /ha
2,8-7,6 kg
mniej /ha

340-540 zł
więcej z 1 ha
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3  zabiegi  
mniej!!!

4  zabiegi  
mniej!!!

Skuteczność 
90,4% – klasyczny 
program ochrony 
oparty na produktach 
zawierających 
ditianon i  kaptan*

Skuteczność 89,7% –  
3 zabiegi mniej = wyższy 
zysk dla producenta, 
możliwy do osiągnięcia 
dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych 
rozwiązań (Delan Pro, 
Faban, Sercadis)*

Skuteczność 93% –  
4 zabiegi mniej = wyższy 
zysk dla producenta, 
możliwy do osiągnięcia 
dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych 
rozwiązań (Delan Pro, 
Faban, Sercadis)*

* Doświadczenie wdrożeniowe BASF 
Polska, sad produkcyjny w okolicach 
Sochaczewa, 2020.

dodatkowy zysk 346 zł/ha

dodatkowy zysk 540 zł/ha
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zabiegu 5 kwietnia 10 kwietnia 15 kwietnia 20 kwietnia 25 kwietnia 30 kwietnia 5 maja 10 maja 15 maja 20 maja 25 maja 30 maja

Produkt Delan® 700 WG Delan® 700 WG Delan® 700 WG Delan® 700 WG preparat 
kontaktowy

Delan® 700 WG 
+  

Sercadis®

preparat 
kontaktowy

preparat 
kontaktowy

Delan® 700 WG 
+  

Sercadis®

preparat 
kontaktowy

preparat 
kontaktowy

preparat 
kontaktowy

Dawka 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 1,9 kg/ha 0,5 kg/ha 
+ 0,25 l/ha 1,9 kg/ha 1,9 kg/ha 0,5 kg/ha 

+ 0,25 l/ha 1,9 kg/ha 1,9 kg/ha 1,9 kg/ha

Liczba dni  
między 

zabiegami
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Termin 
zabiegu 5 kwietnia 10 kwietnia 15 kwietnia 23 kwietnia 1 maja 9 maja 17 maja 25 maja 2 czerwca

Produkt Delan® 700 WG Delan® 700 WG Faban® 500 SC Faban® 500 SC
Delan® Pro 

+  
Sercadis®

Faban® 500 SC
Delan® Pro 

+  
Sercadis®

Faban® 500 SC preparat 
kontaktowy

Dawka 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 1,2 l/ha 1,2 l/ha 2,5 l/ha 
+ 0,25 l/ha 1,2 kg/ha 2,5 l/ha 

+ 0,25 l/ha 1,2 l/ha 1,9 kg/ha

Liczba dni  
między 

zabiegami
5 5 8 8 8 8 8 8 5

Termin 
zabiegu 5 kwietnia 10 kwietnia 18 kwietnia 26 kwietnia 4 maja 12 maja 20 maja 28 maja

Produkt Delan® 700 WG Delan® Pro Delan® Pro
Delan® Pro 

+  
Sercadis®

Faban® 500 SC Faban® 500 SC
Delan® Pro 

+  
Sercadis®

Faban® 500 SC

Dawka 0,5 kg/ha 2,5 l/ha 2,5 l/ha 2,5 l/ha 
+ 0,25 l/ha 1,2 l/ha 1,2 l/ha 2,0 l/ha 

+ 0,25 l/ha 1,2 l/ha

Liczba dni  
między 

zabiegami
5 8 8 8 8 8 8 8

Długość okresów między zabiegami zależy od tempa wegetacji. Jeśli jest ona intensywna, okresy te należy skrócić, jeśli nie, 
okresy można wydłużyć.

To podejście do ochrony sadu i zarządzania gospodarstwem nie tylko wywiera mniejszy 
wpływ na środowisko, ale i zapewnia producentowi wyższy zysk.
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Redukuj liczbę zabiegów!

Zachowaj najwyższy 
poziom skuteczności 
i bezpieczeństwa!

Wydłużaj okresy 
między zabiegami!

Stosuj nowoczesną 
chemię, która to 
umożliwia!

Faban® 500 SC 
8 dni

preparat kontaktowy 
5 dni

preparat kontaktowy 
5 dni

preparat kontaktowy 
5 dni

Faban® 500 SC 
8 dni

16 dni

15 dni

PRZYKŁADOWE OKNO ZABIEGOWE
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EKONOMIA KORZYŚCI: 
Jak zarobić więcej w sadach
Każdy z nas jest konsumentem!
OCHRONA CHEMICZNA JEST NIEODZOWNYM ELEMENTEM PROCESU PRODUKCJI OWOCÓW
Dbaj o dobro swoje i Twoich klientów! Stawiaj na prawidłowo prowadzoną ochronę roślin!

„Każdy z nas chciałby, aby nasze sady przynosiły jak naj-
większy dochód. W dzisiejszych czasach nie jest to proste, 
zważywszy na ceny jabłek. Ciągle borykamy się z problemem 
niskich cen, czy też niskich plonów. Nasz biznes nie jest 
prosty. Doskonale wiemy, jak wielkim kosztem dla sadowni-
ków jest zwalczanie parcha, i ile zabiegów należy wykonać, 
aby zwalczyć tę chorobę. Gdzie zatem możemy poszukać 
zysku w sadach? Odpowiedź jest pozornie prosta. Do jego 
zwiększenia możemy przyczynić się, redukując koszty pro-
dukcji sadowniczej, poprzez zmniejszenie liczby zabiegów 
ochronnych.”

Tomasz Lewandowski

Crop Manager Fruit
BASF Polska



System drugi jest niejako adaptacją systemu pierwszego. Włączaliśmy do niego nasze najnowocześniejsze produkty, tj.  
Delan® Pro, Sercadis® i Faban®. Włączenie tych produktów pozwoliło na wydłużenie okresów między zabiegami nawet do 8 dni, 
przy zachowaniu bardzo wysokiej skuteczności, bo aż niemal 90%. Dlaczego było to możliwe? Ponieważ dzięki zastosowaniu 
Delan® Pro uruchomione zostały wewnętrzne mechanizmy roślin, przez co wzmocniliśmy ich naturalne zdolności obronne.  
Natomiast w przypadku Fabanu, dzięki zamknięciu pirymetanilu w formule kokryształów, wydłużyliśmy okres jego stopniowego 
uwalniania się. Pozwoliło to na wydłużenie okresu między zabiegami właśnie do 8 dni. Co jest warte zauważania, to fakt, że 
przy tak skonstruowanym systemie ochrony wykonujemy trzy zabiegi mniej. A trzy zabiegi mniej oznaczają redukcję kosztów 
prowadzenia ochrony w sadzie, takich jak: koszt samego środka ochrony roślin, paliwo, zużycie maszyn, czas. Pamiętajmy też, 
że przy takim podejściu redukujemy obciążenia dla środowiska naturalnego dzięki redukcji emisji CO2 oraz przez ograniczenie 
wnoszenia ilości substancji chemicznych do sadu.

Kluczem do wyjaśnienia tak wysokiej skuteczności preparatu Faban® jest długotrwała dostępność pirymetanilu na roślinie w 
technologii kokryształów.

Nawet po 8 dniach od wykonania zabiegu na roślinie jest ciągle ponad 60% pirymetanilu zawartego w kokryształach, który się 
stopniowo uwalnia i walczy z parchem. Pirymetanil w formie wolnej już jest nieobecny na roślinie po tak długim czasie.

Test wykonany na siewkach Golden Delicious, na których został wykonany zabieg Fabanem 500 SC oraz innymi preparatami z grupy anilinopirymidyn.  
Wzrost roślin odbywał się w kontrolowanych warunkach, z temperaturą 20°C w dzień i 16°C w nocy. 

Pomiar poziomu pirymetanilu na powierzchni liścia
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Sprawdziliśmy!!! To działa!!!
Zainwestuj w Ekonomię Korzyści  
i zyskaj nawet 540 zł/ha!!!

Szanowni Państwo. 

Chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób można wygenerować dodatkowy zysk w waszych gospo-
darstwach. A jest to możliwe dzięki zastosowaniu najskuteczniejszych i najnowocześniejszych 
rozwiązań BASF. 

Ideą projektu Ekonomia Korzyści jest ograniczanie w sadzie liczby zabiegów ochronnych przeciwko parchowi i mączniakowi – i 
dzięki temu podnoszenie zyskowności gospodarstw sadowniczych. Takie podejście do produkcji owoców prowadzi do zmniejszenia 
obciążenia dla środowiska naturalnego. Stosujemy mniej środków ochrony roślin, zużywamy mniej paliwa, mniej materiałów eksplo-
atacyjnych i części zamiennych do naszych maszyn.

W roku 2020 przeprowadziliśmy doświadczenia porównujące skuteczność różnych systemów ochrony jabłoni przed parchem i 
mączniakiem w okresie wiosennym. Czyli w okresie, który jest podstawowym czasem na walkę z tymi chorobami.

System podstawowy przygotowaliśmy, bazując na najczęściej używanych produktach, czyli takich, które zawierają ditianon i kaptan. 
Aby ułatwić prowadzenie ochrony, założyliśmy, że zabiegi będą wykonywane w schemacie co 5 dni. Nie braliśmy w tym systemie 
pod uwagę wskazań ze stacji monitorujących wysiewy parcha. Pamiętajmy, że wskazania z takich stacji są referencyjne tylko dla 
najbliższego otoczenia stacji. Już kilkaset metrów dalej warunki pogodowe (temperatura i wilgotność) mogą być inne. 

Wykonaliśmy w okresie kwiecień-koniec maja 12 zabiegów. Wyniki, które otrzymaliśmy, są bardzo dobre. Skuteczność tego 
systemu jest na poziomie 90,4%.



dodatkowy zysk 540 zł/ha

dodatkowy zysk 346 zł/ha

Dużo w tym artykule piszę o dodatkowym zysku. Żeby pokazać, jak wymierny on jest, skalkulowałem różnice między podanymi 
systemami ochrony. Istnieją również rzeczy, których się na pieniądze nie przeliczy. Mam na myśli zysk dla środowiska natural-
nego. Szanując naturę, produkując zdrową żywność, zostawiamy w spadku następnym pokoleniom coś bezcennego – zdrowe 
środowisko naturalne. 

Stosując system nr 2, zyskujesz 346 zł/ha!

Stosując system nr 3, zyskujesz 540 zł/ha!!!

Przemnóżmy te oszczędności przez liczbę hektarów, a okaże się, że takie podejście nie tylko oszczędza środowisko naturalne, 
ale przynosi wymierny, dodatkowy zysk w Państwa gospodarstwach. 

Pamiętajmy, że oprócz wymiaru ekonomicznego nasza praca ma też 
wymiar społeczny. Nasze gospodarstwa muszą zarabiać, jednak możemy 
i powinniśmy je prowadzić w taki sposób, aby redukować obciążenia dla 
środowiska naturalnego.

Produkujmy owoce i zarabiajmy  
przy jednoczesnym poszanowaniu dla Natury.

Trzeci system ochrony skonstruowaliśmy praktycznie tylko w oparciu o nasze najnowocześniejsze rozwiązania, tj. Delan® Pro, 
Faban® i Sercadis®. Ograniczyliśmy stosowanie Delan® WG do pierwszego, inicjującego ochronę zabiegu. Następnie stosowany był 
Delan® Pro, Faban® i Sercadis®. Skuteczność tego systemu była najwyższa i sięgnęła 93%. Proszę również zauważyć, że w 
tym przypadku zredukowaliśmy liczbę zabiegów o 4. Było to możliwe dzięki unikalnym właściwościom zastosowanych preparatów 
oraz, co się z tym wiąże, możliwości zwiększenia liczby dni między zabiegami nawet do 8. Obok doskonałej skuteczności, redukcji 
kosztów oraz zmniejszania obciążenia dla środowiska, takie podejście ułatwia zarządzanie czasem w gospodarstwie. Uelastycznienie 
i wydłużenie okresów między zabiegami pozwala sadownikowi na uniezależnienie się do pogody. To w sumie generuje dodatkowy, 
wyższy dochód w gospodarstwie.

Zasadę redukowania liczby zabiegów ilustruje poniższa grafika z oknem zabiegowym. W dużym uproszczeniu można określić to 
jednym zdaniem: Zrób dwa zabiegi zamiast trzech! A jest to możliwe, jeśli dobierzesz takie środki ochrony roślin, które zapewnią 
najwyższą skuteczność przy długich przerwach miedzy zabiegami. My rekomendujemy Delan® Pro, Faban® i Sercadis®, jako najlepsze 
rozwiązania, umożliwiające konstruowanie najskuteczniejszych programów ochrony, generujących dodatkowy zysk w gospodarstwie.

Porównanie trzech systemów ochrony przed parchem i mączniakiem jabłoni.

dodatkowy zysk 540 zł/ha

5 kwietnia 10 kwietnia 18 kwietnia 26 kwietnia 4 maja 12 maja 20 maja 28 maja

Delan® 700 WG Delan® Pro Delan® Pro
Delan® Pro 

+  
Sercadis®

Faban® 500 SC Faban® 500 SC
Delan® Pro 

+  
Sercadis®

Faban® 500 SC

0,5 kg/ha 2,5 l/ha 2,5 l/ha 2,5 l/ha 
+ 0,25 l/ha 1,2 l/ha 1,2 l/ha 2,0 l/ha 

+ 0,25 l/ha 1,2 l/ha

5 8 8 8 8 8 8 8

 

  
     

     

  

  
 

 

 
  

 
   

  

  
 

 

 
  

 
  

  

  
 

* Doświadczenie wdrożeniowe BASF Polska, sad produkcyjny w okolicach Sochaczewa, 2020.14 15
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Faban® 500 SC 
8 dni

preparat kontaktowy 
5 dni

preparat kontaktowy 
5 dni

preparat kontaktowy 
5 dni

Faban® 500 SC 
8 dni

16 dni

15 dni

PRZYKŁADOWE OKNO ZABIEGOWE



Redukcja kosztów poprzez zmniejszenie liczby zabiegów

Co powinieneś zrobić?

 n redukuj liczbę zabiegów, dzięki wydłużaniu okresów  
między nimi

 n zachowaj najwyższy poziom skuteczności

Jak zredukować wysokie koszty ponoszone przez 
producentów jabłek?

Zmniejszenie liczby zabiegów w  sadzie, dzięki wydłużeniu 
okresów między zabiegami, to kluczowy czynnik redukujący 
koszty produkcji sadowniczej!

Jak zmniejszyć liczbę zabiegów w sadzie?

Przy standardowym przebiegu pogody wiosną, kiedy zagro-
żenia parchem i mączniakiem są największe, zabiegi przeciw-
ko tym chorobom wykonuje się co 3-5 dni.
Jest to najbardziej newralgiczny okres, więc intensyfikacja ochro-
ny jest bardzo duża. Jest to zrozumiałe. Sadownik musi mieć 

pewność, że owoce w jego sadzie są dobrze chronione 
i zdrowe oraz, że wolne od chorób trafią do konsumenta.

Jak zatem to zrobić?

Nowoczesne produkty BASF, takie jak: Faban, Delan 
Pro i Sercadis dają nam możliwość zwiększenia odstę-
pu między zabiegami nawet do 8 dni.

Skomponowanie tych trzech naszych produktów w sys-
tem ochrony przed chorobami pozwoli na wygenerowa-
nie na koniec sezonu wiosennego realnych oszczędno-
ści w postali redukcji liczby zabiegów od 2 do nawet 4, 
przy zachowaniu pełnej skuteczności.

Mniej zabiegów = mniejsze koszty = większy zysk na koniec sezonu

„Naczelną zasadą, którą powinniśmy stosować prowadząc zrównoważoną ochronę, powinna być zasada zamykająca 
się w stwierdzeniu: Lepiej (i taniej) skutecznie zapobiegać niż później leczyć”

Szukajmy źródeł generowania zysków w sadach!

Gdzie szukać tego dodatkowego zysku?

Mamy dwa takie miejsca.

Pierwsze, oczywiste: Produkujemy jabłka i sprzedajemy je w cenach gwarantujących godziwy zysk.

Drugim miejscem, gdzie możemy wygenerować dochód, jest strona kosztowa ceny jabłka. Czyli inaczej mówiąc – redukując 
koszty produkcji sadowniczej, możemy zwiększyć jej dochodowość.

Strategia generowania dodatkowego zysku zakłada redukcję liczby wykonywanych zabiegów przy zachowaniu pełnej skutecz-
ności w walce z parchem i mączniakiem jabłoni.

Ta strategia daje nam możliwość wygenerowania dodatkowego dochodu w gospodarstwie, przy jednoczesnym zredukowaniu 
obciążenia dla środowiska naturalnego.

Struktura kosztów w sadzie

Jakie są główne koszty ochrony chemicznej w sadzie?

 n koszt środka ochrony roślin
 n koszt paliwa
 n koszt wody stosowanej do sporządzania cieczy roboczej
 n koszty napraw i okresowych przeglądów maszyn używanych w sadzie
 n koszt amortyzacji maszyn
 n koszty pracy

Czy chciałbyś, aby Twój sad przynosił większy dochód?

Pamiętaj, że każda złotówka zaoszczędzona oznacza złotówkę zarobioną!

Koszt środka ochrony roślin może być jednym z najmniejszych 
kosztów wykonywania zabiegów chemicznych w naszych sadach. 
Spróbuj nowoczesnej i ekonomicznej ochrony jabłoni!

Szczegółowe wyliczenia znajdziecie Państwo w kolejnym artykule.

Parch i mączniak – dwie choroby, jeden cel

Parch i mączniak to najpowszechniej występujące, a zarazem najgroźniejsze gospodarczo choroby jabłoni w Polsce. 
Sadownicy co sezon bardzo intensywnie z nimi walczą. Dlatego też, aby walka ta była skuteczna, do ochrony musimy 
podejść kompleksowo. Co to znaczy?

Musimy znać naszego przeciwnika, czyli znać cykle rozwojowe tych chorób, wiedzieć, jakie warunki sprzyjają ich rozwo-
jowi i znać zasady ich zwalczania. Nieodzowna jest też częsta lustracja w sadzie oraz obserwacja pogody. Nasz sad to 
przecież „fabryka pod chmurką”. Cel jest jeden. Mamy wygenerować zadowalający zysk w sadzie przy jak najmniejszym 
obciążeniu dla środowiska.

16 17

Jakie warunki są konieczne 
do spełnienia?

 n konieczna wiedza o chorobach – ich cyklu życiowym, 
o warunkach optymalnych dla ich rozwoju

 n trzeba się wykazać odpornością psychiczną na presję 
otoczenia („….sąsiad pryskał a Ty jeszcze nie….”)

 n trzeba stosować tylko najnowocześniejsze, 
najbezpieczniejsze, najlepiej przebadane 
i najskuteczniejsze środki ochrony roślin

Stosuj nowoczesną chemię, która to umożliwia!

To wpływa na Twój konkretny zysk na koniec sezonu!
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OCHRONA CHEMICZNA JEST NIEODZOWNYM ELEMENTEM PROCESU PRODUKCJI OWOCÓW

Prawidłowo prowadzona pozwala na wyprodukowanie owoców zdrowych, spełniających najostrzejsze wymagania sieci handlo-
wych dotyczących najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości środków ochrony roślin (z ang. MRL). Kluczem są tu 
słowa „prawidłowo prowadzona”. Co oznacza prawidłowe prowadzenie ochrony chemicznej roślin? Niżej podajemy zbiór zasad, 
których spełnienie jest bardzo ważne dla produkcji bezpiecznych i zdrowych owoców.

Zasady produkcji owoców zgodne z wymaganiami krajowego prawodawstwa oraz sieci handlowych.

8.  Stosuj środki ochrony roślin należące do tych 
samych grup chemicznych w sposób rotacyjny.

Unikaj wykorzystywania do zabiegów następczych substancji 
należących do tych samych grup chemicznych i o podobnym 
mechanizmie działania. Takie postępowanie pozwoli na pełne 
wykorzystanie właściwości ochronnych poszczególnych grup 
chemicznych, dzięki uniknięciu powstawania odporności 
patogenów na daną grupę chemiczną. Można to osiągnąć, 
stosując się zawsze do wytycznych dotyczących zarządzania 
odpornością i ograniczeń podanych na etykiecie produktu.

9.  Prowadź rejestr wszystkich wykonanych 
w sadzie zabiegów środkami ochrony roślin. 

Rejestr taki winien zawierać następujące dane:
- nazwa rośliny uprawnej
- powierzchnia uprawy
- data wykonania zabiegu
- nazwa stosowanego środka
- dawka stosowanego środka
- karencja
- uzasadnienie zastosowania środka ochrony roślin

10. Sprzęt, którego używasz do wykonywania 
zabiegów środkami ochrony roślin, powinien być 
przebadany, sprawny i odpowiednio skalibrowany. 

11.  Zapobiegaj znoszeniu cieczy roboczej na 
uprawy sąsiednie lub inne obszary.

Używaj sprawnego sprzętu wyposażonego w systemy, 
podzespoły (rozpylacze), ograniczające znoszenie. Pamiętaj, 
sąsiad ma prawo do uzyskania od Ciebie informacji o zapla-
nowanych zabiegach z użyciem środków ochrony roślin.

12.  Przestrzegaj zasad higieny 
podczas zbioru owoców.

13.  W trakcie wykonywania zabiegów stosuj 
środki ochrony osobistej służące do 
zabezpieczenia operatora przed bezpośrednim 
narażeniem na działanie środków ochrony 
roślin. Pełna instrukcja bezpieczeństwa 
znajduje się na etykiecie produktów. Zawsze 
czytaj etykietę przed ich użyciem.

1.  Zawsze stosuj legalne, zarejestrowane w Polsce, 
wyposażone w polską etykietę środki ochrony roślin.

Środki legalne, prawidłowo stosowane są bezpieczne, ponieważ 
są poddawane w sposób ciągły restrykcyjnym badaniom. Środki 
nieznanego pochodzenia są niebezpieczne. Stanowią zagrożenie 
dla Twoich upraw. Zawierają nieprzebadane, niebezpieczne 
substancje, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 
oraz dla środowiska. 

2.  Zawsze stosuj legalne środki ochrony 
roślin, zakupione w renomowanych,  
koncesjonowanych punktach handlowych. 

Uważaj na niebezpieczne, podrobione produkty! Nie korzy-
staj z tzw. okazji. Niska cena powinna od razu wzbudzić Twój 
niepokój. 

3.  Zawsze stosuj środki ochrony roślin zgodnie 
z zapisami w ich etykietach rejestracyjnych.

Zawsze czytaj etykietę rejestracyjną każdego produktu, która 
określa m.in. uprawy, terminy, dawki, w jakich dany preparat 
można stosować. Przestrzegaj terminów stosowania oraz 
karencji dla środków ochrony roślin. Nie przekraczaj dozwolo-
nych dawek środków ochrony roślin.

4.  Stale podnoś poziom wiedzy.

Zabiegi środkami ochrony roślin powinny być wykonywane przez 
osoby, które odbyły szkolenia z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin. Korzystaj ze szkoleń oraz materiałów informa-
cyjnych przygotowanych przez producentów środków ochrony 
roślin. Korzystaj z zaleceń doradców sadowniczych.

5.  Prowadź stałą lustrację sadu, prawidłowo 
identyfikuj choroby i szkodniki. 

Jeśli to jest możliwe, decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuj 
w oparciu o progi ekonomicznej szkodliwości.

6.  Jeśli to możliwe, wykorzystuj niechemicznie metody 
ochrony sadów przed szkodnikami i chorobami.

7.  Ograniczaj stosowanie chemicznych środków 
ochrony roślin do niezbędnego minimum.

Po środki ochrony roślin sięgaj tylko w uzasadnionych przypad-
kach (sygnalizacja zagrożenia chorobą, przekroczenie progów 
szkodliwości). 
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Najwyższy 
Standard 
Produkcji 
Owoców
– każdy z nas  
jest konsumentem

Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruit
BASF Polska

„Każdy z nas jest konsumentem”. Słowa te są mottem naszej 
pracy polegającej na opracowywaniu coraz bardziej nowo-
czesnych i skutecznych rozwiązań dla naszych partnerów – 
producentów owoców. Wszyscy chcemy się cieszyć świeżym, 
zdrowym i smacznym jedzeniem. I zawsze oczekujemy, że 
znajdziemy w sklepach wszystko, czego potrzebujemy w pożą-
danej jakości, ilości i cenie. 

Jakość to słowo, które dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia. 
Już nie tylko wygląd jest najważniejszy, ale zdecydowanie 
ważniejsze jest to, co owoc zawiera. Chcemy jeść owoce 
zdrowe, to jest oczywiste. Aby takimi jednak były, muszą zostać 
wytworzone zgodnie z najwyższymi standardami. Ich produkcja 
powinna być prowadzona w sposób jak najmniej obciążający 
dla środowiska oraz tak, aby zawierały jak najmniej pozostałości 
środków ochrony roślin. 

Jednym z wielu elementów procesu produkcji owoców jest 
ochrona chemiczna. Ochrona taka jest niezbędna, aby wypro-
dukowane owoce był zdrowe i w pożądanej przez konsumenta 
jakości. Należy przy tym podkreślić, że prawidłowo prowadzona 
ochrona chemiczna pozwala na wyprodukowanie owoców zdro-
wych, spełniających najwyższe normy jakościowe, również te 
dotyczące pozostałości środków ochrony roślin.

Jedną ze składowych norm produkcji owoców są limity najwyż-
szych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla środków 
ochrony roślin stosowanych w sadach (z ang. MRL – maximum 
residue limit). Innymi słowy MRL są górnymi prawnymi pozio-
mami stężenia pozostałości środków ochrony roślin w żywności 
i są normami regulacyjnymi i handlowymi. Zgodność z MRL 
wskazuje, że przedmiotowy produkt został zastosowany zgodnie 
z  jego dozwolonym zastosowaniem i dobrą praktyką rolniczą. 
Poziomy MRL są stale weryfikowane przez służby państwowe. 

W ostatnim czasie obserwujemy zaostrzenie wymagań przez 
sieci handlowe, które zmniejszają poziomy MRL znacznie poniżej 
oficjalnie dopuszczonych przez prawo. 

Oczywiście w pełni rozumiemy, że istnieje wysoki poziom obaw 
konsumentów i niepokoju związanego z pozostałościami środków 
ochrony roślin. Dlatego w tym obszarze BASF współpracuje 
z wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw żywności w celu 
zrozumienia najnowszych zmian i wymagań rynku świeżych 
owoców w odniesieniu do pozostałości środków ochrony roślin. 
Rozumiemy również, że producenci owoców muszą reagować 
na potrzeby swoich klientów, przez uważne zarządzanie stoso-
waniem chemicznych środków ochrony roślin oraz stałe monito-
rowanie ich pozostałości. Ponadto opracowujemy i dostarczamy 
niezbędną wiedzę fachową w zakresie zarządzania pozosta-
łościami, aby nasze produkty były wykorzystywane w sposób 
właściwy i zawsze odpowiadały potrzebom producentów oraz 
wymaganiom odbiorców ich produktów.  

Dzisiaj produkcja owoców zdrowych, akceptowanych przez 
konsumenta to duże wyzwanie. Polscy producenci żywności 
to wysokiej klasy fachowcy. Jednak złożoność tematu i ciągłe 
zmiany sprawiają, że produkcja owoców spełniających wyma-
gania sieci handlowych to trudne zadanie. Trudne, ale nie 
niemożliwe. W tym przypadku producent często potrzebuje 
naszego specjalistycznego doradztwa. Dlatego też będąc 
odpowiedzialnym uczestnikiem łańcucha produkcji żywności, 
aktywnie wspieramy naszych partnerów, przygotowując dla nich 
zbiór informacji pozwalających na wyprodukowanie owoców 
zdrowych, o bardzo dobrej jakości, spełniających najostrzejsze 
wymagania sieci handlowych, które są często bardziej restryk-
cyjne niż normy oficjalnie określone przez prawo.
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Uwagi do w/w tabeli:

1. Stosowanie produktu zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie, w tym z minimalnym odstępem czasu pomiędzy ostatnim zabiegiem 
a zbiorem zapewnia, że poziomy pozostałości środków ochrony roślin będą niższe niż normy MRL.

2. Wytyczne odnośnie liczby dni, od wykonania ostatniego zabiegu do zbioru owoców są przewidziane dla celów minimalizowania 
pozostałości środków ochrony roślin. Są to wartości orientacyjne, ponieważ poziom pozostałości zależy od wielu czynników. Między 
innymi od odmiany jabłoni, przebiegu pogody oraz techniki wykonywania zabiegu. 

3. Informacje i dane dotyczące minimalizacji pozostałości zostały tu podane wyłącznie w celach informacyjnych, w oparciu o badania 
i doświadczenia własne BASF. Ze względu na dużą zmienność lokalnych warunków i praktyk uprawy, BASF nie jest w stanie zagwaran-
tować określonych poziomów pozostałości.

karencja (PHI) – okres od ostatniego zastosowania środka do zbioru owoców

  pozostałości mogą być poniżej granicy oznaczalności tj. <0,01 mg/kg
  pozostałości nie należy wykluczyć, będą one jednak poniżej dopuszczonych norm MRL (zwykle poniżej 33% MRL)

*  Definicja pozostałości MRL: suma fosetylu, kwasu fosfonowego i ich soli, wyrażona jako fosetyl 
**  PHI są oparte na naszej obecnej wiedzy i mogą ulec zmianie. Ze względu na dużą zmienność lokalnych warunków i praktyk,  

BASF nie jest w stanie zagwarantować określonych poziomów pozostałości. 
***  Mythos - karencja dla truskawki i maliny - 3 dni

orientacyjny termin stosowania – jabłoń
(przy założeniu, że termin zbioru przypada na koniec września)  

nazwa handlowa substancja 
aktywna (s.a.) zawartość s.a.

MRL (NDP) (najwyższy 
dopuszczalny poziom 
pozostałości) mg/kg

** Okres przed zbiorem 
(dni) dla pozostałości 
poniżej granicy ozna-

czalności (<0,01 mg/kg)

Karencja – okres przed zbio-
rem (PHI) – okres w dniach, 
od ostatniego zastosowania 

środka, do dnia zbioru owoców, 
dla pozostałości w granicach 

norm MRL

kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień uwagi

Delan Pro

* fosfonian 
dipotasu (KHP) 561 g/l 150 informacje niedostępne
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          Źródłem pozostałości kwasu fosfoniowego mogą 
być również produkty sprzedawane jako nawozy 
dolistne, zawierające fosfoniany (tzw. nawozy 
fosforynowe). Zwiększają one poziom pozostałości 
kwasu fosfoniowego i stwarzają nieznane ryzyko 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu norm MRL.                     
Wczesne stosowanie Delan Pro, do fazy gdy owoce 
osiągnęły ok. 10% ostatecznej wielkości zapewnia, 
że pozostałości kwasu fosfoniowego zostanę 
rozcieńczone w tkance rozwijących się owoców.

ditianon 125 g/l 3 120

Bellis 38 WG

boskalid 252 g/kg 2

120 7

  zawartość pozostałości s.a. po przechowaniu, 
średnio 0,172 - 0,063 mg/kg (dopuszczony poziom 
MRL = 2 mg/kg)

piraklostrobina 128 g/kg 0,5
  zawartość pozostałości s.a. po przechowaniu, 

średnio 0,041 - 0,035 mg/kg  (dopuszczony poziom 
MRL = 0,5 mg/kg)

Faban 500 SC
ditianon 250 g/l 3 120 56      

pirymetanil 250 g/l 15 110 56      

Delan 700 WG ditianon 700 g/kg 3 120 42      

Mythos 300 SC pirymetanil 300 g/l 15 110 *** 56          

Regalis Plus 10 WG proheksadion 
wapnia 100 g/kg 0,1 65 55          

Polyram 70 WG metiram 700 g/kg 5 informacje niedostępne 21        

Sercadis fluksapyroksad 300 g/l 0,9 90 35
        poziom pozostałości utrzymuje się stale poniżej 

33% limitu MRL

Discus 500 WG krezoksym 
metylu 500 g/kg 0,2 30 28  

Tercel 16 WG
ditianon 120 g/kg 3

120 35
   

piraklostrobina 40 g/kg 0,5    



Produkty 
polecane 

do ochrony 
sadów
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Zarządzanie pozostałościami śor  
– proheksadion wapnia

proheksadion wapnia: MRL (NDP) owoce ziarnkowe = 0,1mg/kg.

minimalny okres karencji: Regalis Plus 10 WG – 55 dni

W standardowym czasie zbiorów BBCH 89 wszystkie wykrywalne pozo-
stałości są zwykle poniżej granicy oznaczalności (< 0,01 mg/kg). 

Nie należy zbierać owoców przed osiągnięciem przez nie pełnej dojrzałości zbiorczej.

fluksapyroksad: MRL (NDP) owoce ziarnkowe = 0,9 mg/kg.

minimalny okres karencji: Sercadis – 35 dni

Przy zachowaniu minimalnego okresu karencji, pozostałości  fluksapyroksadu pozo-
stają stale poniżej 33% NDP, zgodnie z wymogami niektórych supermarketów.

Pozostałości fluksapyroksadu mogą spaść poniżej granicy oznaczalności 
(<0,01mg/kg) przy zachowaniu minimalnego okresu karencji 90 dni.

Zarządzanie pozostałościami śor  
– fluksapyroksad

Zarządzanie pozostałościami śor  
– ditianon

ditianon: MRL (NDP) owoce ziarnkowe = 3 mg/kg.

minimalny okres karencji: Delan 700 WG – 42 dni, Delan Pro – 35 dni, 
Faban 500 SC  – 56 dni

Pozostałości ditianonu spadają do niskich poziomów, stale znacznie poniżej 
33% NDP przy minimalnym okresie karencji.

W celu uzyskania pozostałości ditianonu poniżej granicy oznaczalności 
(0,01mg/kg) proponuje się wydłużony okres karencji 120 dni.

Zarządzanie pozostałościami śor  
– fosfonian dipotasu

fosfonian dipotasu: MRL (NDP) owoce ziarnkowe = 150 mg/kg*.

minimalny okres karencji: Delan Pro – 35 dni

Pozostałości kwasu fosforynowego są dość stabilne i będą wykrywalne podczas zbiorów. 

Delan Pro ma stosunkowo niski udział (<33%) w ogólnym poziomie kwasu fosforynowego  
pochodzącego ze wszystkich innych źródeł (np. z produktów sprzedawanych jako nawozy).

Wczesne stosowanie (przed osiągnięciem przez owoce 10% ostatecznej wielkości, BBCH 71)  
minimalizuje pozostałości z powodu ich degradacji i rozcieńczenia w przyrastającej tkance owoców.

Istnieje ryzyko przenoszenia się pozostałości pomiędzy sezonami, w których stosowany jest Delan Pro.  
Ilość ta jest jednak bardzo mała i ma nieznaczny wpływ na całkowity poziom pozostałości w owocach, w momencie zbioru.

Poziom MRL dla fosforynów został podniesiony z 75 mg/kg do 150 mg/kg.

* Definicja pozostałości MRL UE : suma fosetylu, kwasu fosfonowego i ich soli wyrażona jako fosetyl 
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Informacje o produkcie
Środek grzybobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą, o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania 
zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem.

Zawartość substancji czynnych 
ditianon – 250 g/l (21,9%) 
pirymetanil – 250 g/l (21,9%)

Dawki 
jabłoń: 1,2 l/ha – parch jabłoni, grusza: 1,2 l/ha – parch gruszy

Termin stosowania
Środek stosować zapobiegawczo od początku wegetacji  
w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, nie częściej niż 4 razy 
w sezonie. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami wynosi 8 dni.

Okres karencji jabłka, gruszki – 56 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 1 i 5 l

Zalety
Zastosuj Faban – krystalicznie czysty fungicyd i:

 Zapewnij swoim owocom długotrwałą ochronę!
 Zwiększaj skuteczność ochrony i obniżaj jej koszty!
 Uniezależnij się od pogody!

Ochrona czysta jak kryształ 
i trwała jak diament!

* Doświadczenie wdrożeniowe BASF Polska, Sadownicze Centrum Kompetencji w Skowronkach, 2020.



  
– mechanizm  
działania 

  
– jak to działa? 

Właściwości kokryształu

NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE  
Etap 1

Po zastosowaniu Fabanu 500 SC uzyskujemy natychmiast 
bardzo silną barierę ochronną dla potencjalnych infekcji par-
chem. Natychmiast zaczynają działać zawarty w kokryształach 
ditianon, który bardzo dokładnie pokrywa roślinę tworząc na 
jej powierzchni barierę ochronną, oraz wolny pirymetanil (33% 
całkowitego pirymetanilu zawartego w składzie fungicydu 
Faban® 500 SC), który zaraz po zabiegu wnika w głąb tkanek 
rośliny, stwarzając natychmiast barierę ochronną wewnątrz 
rośliny. Dodatkowo pirymetanil niszczy kiełkujące zarodniki 
parcha, jeśli ich rozwój nie trwał dłużej niż 48 godzin. 

Etap 2
Uwalnianie się pirymetanilu 
z kokryształów

Etap 1
Uwalnianie się ditianonu 
z kokryształów

Ditianon 

Pirymetanil 
uwolniony z kokryształu

Pirymetanil 
związany w kokrysztale

DŁUGOTRWAŁA SKUTECZNOŚĆ  
Etap 2

W drugim etapie rozpoczyna się działanie kokryształów. 
Mechanizm ten polega na stopniowym uwalnianiu zam-
kniętego w nich pirymetanilu. Proces ten postępuje wraz ze 
spadkiem stężenia tej substancji aktywnej, która w części 
występuje na roślinie w formie wolnej. Szybki spadek stęże-
nia wolnego pirymetanilu jest cechą charakterystyczną tej 
substancji aktywnej. Działa ona bardzo dobrze i silnie na 
parcha, ale krótko. Im wyższa temperatura otoczenia, tym 
jej parowanie jest szybsze. I to właśnie dzięki kokryształom 
i zamkniętemu w nich wolno uwalniającemu się pirymeta-
nilowi na blaszce liściowej, czy też powierzchni owoców, 
utrzymywany jest stały, wysoki poziom substancji czynnej,  
działającej bardzo skutecznie na zarodniki parcha.
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pirymetanil ditianon

Faban® 500 SCNie jest możliwe uzyskanie Fabanu przez zmieszanie  
ditianonu i pirymetanilu w opryskiwaczu. 

Powstanie kokryształów jest możliwe tylko w czasie specyficz-

nego procesu formulacji. W celu uzyskania homogenicznej wiel-

kości cząsteczek, kokryształy poddawane są wieloetapowemu 

procesowi mielenia. Dzięki temu otrzymywane są bardzo drobne 

cząsteczki kokryształu o  niemal identycznym rozmiarze, co 

gwarantuje bardzo dokładne naniesienie ich na roślinę w czasie 

wykonywania zabiegu.

100% ditianonu dostępnego w Fabanie 500 SC jest zawarte 

w kokryształach. Natomiast pirymetanil podzielony został na 2 

części. 1/3 pirymetanilu jest w w formie wolnej, natomiast 2/3 

zawarte jest w kokryształach. Wolny pirymetanil działa natychmi-

ast po aplikacji, i aktywnie powstrzymuje infekcję. Pirymetanil 

zawarty w kokryształach jest uwalniany z nich stopniowo, tak aby 

utrzymać odpowiednie, wysokie stężenie substancji czynnej na 

roślinie oraz w jej wnętrzu. 

Jak działają kokryształy i w jaki sposób 
uwalnia sie z nich ditianonon i pirymetanil?

Proces tworzenia kokryształu jest oparty na stworzeniu dodat-

kowych wiązań  międzycząsteczkowych, a co za tym idzie, 

jest procesem odwracalnym. Po naniesieniu na powierzchnię 

liści lub owoców kokryształy zaczynają powolny, stopniowy 

proces rozpuszczania się. W ten sposób uwalniający się diti-

anon tworzy warstwę ochronną na liściu, a pirymetanil wnika 

w wierzchnie warstwy tkanek.



  
– wyniki 
doświadczeń

Faban® 500 SC – skuteczność ochrony przed parchem na liściach i owocach

Faban® 500 SC – skuteczność ochrony przed parchem w testach w Polsce
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Źródło: ISK Skierniewice; 2013
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Źródło: badania wdrożeniowe, 15 lokalizacji w Europie.

preparat kontaktowy  
+ preparat z grupy anilinopirymidyn
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sk
ut

ec
zn

oś
ć 

oc
hr

on
y 

p
rz

ed
 p

ar
ch

em
 n

a 
ow

oc
ac

h 
(%

)

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

Źródło: badania wdrożeniowe, 15 lokalizacji w Europie.

preparat kontaktowy  
+ preparat z grupy anilinopirymidyn

79.96 %

Faban® 500 SC

97.30 %

  
– najważniejsze 
korzyści

NIEZALEŻNOŚĆ OD WARUNKÓW  
POGODOWYCH

Fungicyd Faban® 500 SC może być używany w szerokim 
zakresie temperatury. Kokryształy zapewniają bardzo dobrą 
stabilność zarówno ditianonu, a szczególnie pirymetanilu 
niezależnie od temperatury.

Dzięki temu Faban® 500 SC może być używany zarówno 
do ochrony pąków, liści, jak i owoców. Szczególnie dobrze 
sprawdza się w okresie silnych infekcji pierwotnych późną 
wiosną, kiedy mamy do czynienia z bardzo zmienną pogodą, 
połączoną z dużą różnicą temperatur pomiędzy poszczegól-
nymi dniami.

Aby wykorzystałć maksymalnie potencjał produktu, zalecamy 
go do stosowania w systemie dwuzabiegowym w tzw. 
[ KLAMRZE FABANOWEJ ], w której zamykamy ochronę 
okołokwitniwniową jabłoni. Pierwszy zabieg różowy pąk/
kwitnienie w dawce 1,2 l/ha, drugi koniec kwitnienia/
opadanie kwiatów w dawce 1,2 l/ha.

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE

Faban® 500 SC wykazuje bardzo dobrą odporność na 
zmywanie.

Po 3 godzinach od wykonania zabiegu ryzyko zmycia prepa-
ratu z liści jest ograniczone do minimum, nawet przy opadach 
osiągających intensywność 30-40 l/m2.

Bardzo dobra odporność na zmywanie związana jest 
z obecnością kokryształów, które rozpuszczają się powoli, 
przez to są mniej podatne na zmycie przez opady atmos-
feryczne.

Dodatkowo w formulacji zastosowany zostały nowoczesny 
system adiuwantów, który powoduje, że Faban bardzo 
dokładnie i szybko pokrywa  powierzchnię rośliny.
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Uważam, że Faban 500 SC ze 

względu na formulację, związaną 

z wykorzystaniem technologii 

kokryształów jest jednym 
z lepszych preparatów 

grzybobójczych. Niezwykle istotne w tym 

produkcie jest rozciągnięty w czasie, 

długi okres jego skutecznego działania. 

Niepodważalną zaletą środka jest także 

jego skuteczne działanie w szerokim 
zakresie temperatury, zarówno  

w czasie chłodów jak i upałów. (…) Faban 

500 SC spełnia moje oczekiwania co do 

skutecznej ochrony.

Jerzy Chorab,  

Józefów nad Wisłą,  

woj. lubelskie

Karolina Dębska-Zeidler,  

Rabowice k. Swarzędza,  

woj. wielkopolskie

Prowadzimy sad zgodnie z metodyką  

Integrowanej Produkcji Roślin (IP), dlatego 

szczególnie sprawdzamy środki ochrony roślin 

pod tym kątem. (…) Preparat Faban 500 SC 

zastosowaliśmy trzy razy w sezonie, 

 w dawce 1,2 l/ha. W efekcie nie 

zaobserwowaliśmy żadnych  
śladów chorobowych na jabłkach, 

czy liściach. (…) Faban 500 SC nadaje się 

do stosowania w niekorzystnych 
warunkach pogodowych. Wyróżnia się 

innowacyjną formą kokryształów, która  

pozwala na skuteczną i długą  
ochronę - aż 8 dni. 
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Informacje o produkcie
Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej 
zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego 
w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz 
gruszy przed parchem gruszy.

Zawartość substancji czynnych
Xemium® (fluksapyroksad) – 300 g/l (26,5%)

Dawki 
0,25–0,3 l/ha – parch jabłoni, parch gruszy 
0,25 l/ha – mączniak jabłoni

Okres karencji
jabłoń, grusza – 35 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 1 l

Zalety
  nowoczesny fungicyd do ochrony jabłoni i gruszy przed 
najważniejszymi chorobami grzybowymi

  bezpieczeństwo działania Xemium® nawet w warunkach 
stresowych dla roślin

  elastyczność w zakresie mieszania i działania niezależnie od 
temperatury

  niska dawka i wygodne opakowanie

Sercadis® 
Dopasowany  
do Twoich potrzeb
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Wybierz innowacyjne rozwiązanie z Xemium®  
– nową substancją czynną od BASF

Od wielu lat BASF oferuje swoim klientom szerokie portfo-

lio fungicydów. Jak ważne i  skuteczne w  walce z  patogena-

mi jest blokowanie enzymu dehydrogenazy bursztynianowej, 

wykazał już Boskalid®, wprowadzony na rynek przez BASF  

w 2003 r.  Teraz prezentujemy Xemium® – nową, silną substancję 

czynną należącą do grupy karboksyamidów (SDHI).

Xemium cechuje się bardzo wysoką skutecznością 

i długotrwałym działaniem w stosunku do mączniaka 

i parcha w uprawach sadowniczych. Dzięki swoje-

mu mechanizmowi działania, substancja ta wykazuje 

niezwykle skuteczne działanie zapobiegawcze 

w bardzo niskich dawkach, najniższych w całej grupie 

fungicydów SDHI.

Co czyni Xemium® wyjątkowym  
w grupie SDHI?

Żeby skutecznie chronić rośliny przed chorobami, sub-

stancja czynna musi dotrzeć do celu w organizmie 

grzyba najszybciej, jak to możliwe. Jest to trudne zadanie 

ze względu na ściany komórkowe chroniące komórki 

patogenu oraz lokalizację celu głęboko wewnątrz jego 

mitochondriów.

Od momentu aplikacji, substancja czynna musi pokonać liczne 

bariery hydrofilne i  lipofilne. Xemium posiada niezwykłą zdolność 

dopasowywania swojej struktury molekularnej, tak aby w zależności 

od środowiska, w którym przebywa, wykazywać większą rozpusz-

czalność w wodzie lub w tłuszczach. To pozwala dotrzeć Xemium 

do dehydrogenazy* bursztynianowej szybciej i skuteczniej niż inne 

porównywalne substancje czynne.

Xemium może przybierać  
dwie postaci:

Hydrofilną (wyższa rozpuszczalność 
w wodzie) – ważne dla dobrego rozprow-
adzania w wiązkach przewodzących 
i wewnątrz komórek

Lipofilną (wyższa rozpuszczalność 
w tłuszczach) – ważne dla szybkiego 
przenikania przez warstwę woskową i mem-
brany komórkowe

* Dehydrogenaza bursztynianowa to jeden z kluczowych 

enzymów w procesie oddychania patogenu. Xemium blokuje 

ten enzym powodując śmierć grzyba.

Sercadis® 

– innowacyjny  
fungicyd dopasowany  
do ochrony Twojego 
sadu 
Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruits
BASF Polska

Co czyni Sercadis® wyjątkowym w grupie SDHI?

Sercadis®…

– jest fungicydem SDHI najnowszej generacji.

– ma elastyczną strukturę molekularną 

pozwalającą na jeszcze szybsze  

i skuteczniejsze zwalczanie chorób. 

– jest dodatkowo redystrybuowany  

z powierzchni liści, co zapewnia 

długotrwałą ochronę.

– zwalcza choroby w dawkach najniższych 

spośród fungicydów SDHI.

– wykazuje najlepsze działanie wewnętrzne wśród 

fungicydów SDHI.

Xemium dociera do celu w organizmie grzyba szybciej  
i skuteczniej niż inne substancje z grupy SDHI.

Deszcze lub rosa aktywują małe porcje Xemium z krystalicznych 
zasobów i aktywują jego redystrybucję
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Zawsze stosuj Sercadis® zapobiegawczo,  

aby zapewnić sobie  skuteczną  

i długotrwałą ochronę sadu.
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nietraktowane SDHI

0,75 l/ha
nyloacetamid

0,5 l/ha
Sercardis®

0,25 l/ha

Mączniak jabłoni
średnia z 2 doświadczeń, Skowronki BASF i Skierniewice,  
Jonagored Supra i Cortland

% liści z objawami mączniaka
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Szara pleśń*
InHort Skierniewice, Ligol, 2 zabiegi w czasie kwitnienia,  
średnia z 2 sezonów przechowalniczych  

nietraktowane Mythos®

1,5 l/ha
Sercardis®

0,3 l/ha
SDHI 

0,75 l/ha
SDHI + IBE**

0,75 l/ha

% owoców z szarą pleśnią

*produkt Sercadis nie jest zarejestrowany do ochrony przed szarą pleśnią  
i BASF nie zaleca go do zwalczania tej choroby

** wyniki jednoroczne

po okresie przechowywania

po okresie symulowanego obrotu

Ciesz się z lepszej ochrony przed chorobami

Silniejszy niż jakikolwiek inny fungicyd sadowniczy z grupy SDHI, 
Sercadis® już w bardzo niskich dawkach nie dopuszcza do 
infekcji i rozprzestrzeniania się parcha i mączniaka. Dodatkowo 
cechuje go wyjątkowo długotrwałe działanie. Sercadis 
jest szczególnie skuteczny, kiedy stosuje się go w zabiegach 
zapobiegawczych. Powierzchniowe działanie zapobiegawcze 
jest bowiem najefektywniejszą metodą ochrony przed parchem, 
szczególnie w okresie wiosennym, kiedy ryzyko infekcji jest 
największe. 

Sercadis® może być stosowany przez cały sezon – od fazy 
mysiego ucha aż do początku dojrzewania owoców.

W  celu skutecznej ochrony przed parchem i  mącznia-
kiem oraz zapobiegania wykształcaniu się odporności 
patogenów, zalecamy stosować Sercadis w  mieszaninie 
z  innym skutecznym fungicydem, np. Sercadis + Delan WG  
lub Sercadis + Delan Pro.

Zawsze stosuj Sercadis zapobiegawczo, 
aby zapewnić sobie skuteczną i długotrwałą 

ochronę sadu.

Zalecenia:

Stosuj w systemie dwuzabiegowym, w mieszaninie z Delan® Pro lub Delan® 700 WG

Pierwszy zabieg: faza różowego pąka

Drugi zabieg: koniec fazy kwitnienia

pękanie 
pąków

zielony  
pąk

różowy  
pąk

kwitnienie opadanie 
płatków

wzrost 
owoców

zawiązki 
owoców

zbiory„mysie 
ucho”

karencja
35 dni

Sercadis®  
+ (Delan® 700 WG lub Delan® Pro)

Parch jabłoni
Doświadczenie BASF Skowronki, 3 zabiegi w rotacji z Delan 700 WG 0.75 kg/ha, Gala Schniga
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nietraktowane SDHI

0,75 l/ha
Delan® WG

Sercardis®

0,25 l/ha
Delan® WG

Sercardis®

0,25 l/ha
Delan® Pro

SDHI + IBE
0,75 l/ha

% porażonych liści
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0
nietraktowane SDHI

0,75 l/ha
Delan® WG

Sercardis®

0,25 l/ha
Delan® WG

Sercardis®

0,25 l/ha
Delan® Pro

SDHI + IBE
0,75 l/ha

% porażonych owoców
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W ostatnim roku do preparatów fungicydowych, z których korzystam, 

dołączył nowy środek Sercadis, który zastosowałem do prób  

i okazało się, że fungicyd ten ma również doskonałe 
działanie. Po wykonaniu zabiegu nie wystąpiła żadna infekcja. 

Wszystkie owoce i liście nadal są zdrowe. Sercadis stosowałem 

solo, ponieważ chciałem się przekonać o skuteczności środka, ale 

w następnych latach będę go używał w mieszaninie z preparatem 

kontaktowym. Sercadis zastosowałem w okresie największego 

ryzyka chorobą, w fazie kwitnienia. Nie mam żadnych 
zastrzeżeń do skuteczności tego preparatu.

Romuald Dziuban, 

sad doświadczalny 

SGGW Wilanów

Z Sercadisu jestem bardzo zadowolony. Po zastosowaniu środka nie 

zauważyłem w sadzie objawów parcha jabłoni i mączniaka, a także szarej pleśni. 

Najważniejszą zaletą Sercadisu jest to, że jednym zabiegiem możemy zwalczyć 

od razu trzy zagrożenia: mączniaka, szarą pleśń i parcha jabłoni. Wśród innych 

fungicydów Sercadis wyróżnia się tym, że można go łączyć 

z innymi środkami. To duża oszczędność na przejazdach. 

Poza tym, preparat nie powoduje oparzeń owoców. Z pewnością będę 

stosował Sercadis w swoim gospodarstwie 

w przyszłości. W gospodarstwie korzystam też z innych 

środków BASF: Delan 700 WG, Delan Pro  

i Polyram 70 WG, jestem z nich bardzo  

zadowolony, są skuteczne i odporne  

na zmywanie.

Andrzej Czerwiński,  
gospodarstwo sadownicze  
w Kaleniu
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Sercadis® – mieszalność

badane produkty (w doborze środków, stan na 22.10.2020 r.)
mieszanina  

badana

testowano  
na jabłoniach  

odmianynazwa handlowa (specyfikacja)
właściciel  

praw do środka 
uwagi odnośnie 

mieszania

Zoocydy

Apollo 500 SC Adama + laboratorium -

Coragen 200 SC DuPont + laboratorium -

Envidor 240 SC Bayer + (2) laboratorium -

Mospilan 20 SP Sumi Agro + (1) laboratorium -

Movento 100 SC Bayer + laboratorium -

Pirimor 500 WG Syngenta + laboratorium -

Runner 240 SC Dow + laboratorium -

SpinTor 240 SC Dow + laboratorium -

Steward 10 WG FMC + (2) laboratorium -

Teppeki 50 WG ISK Biosciences + laboratorium -

Regulator wzrostu

Regalis Plus 10 WG BASF + laboratorium + sad ‘Jonagored’ , Jonagored Supra

Mieszaniny

Regalis Plus 10 WG, 
Delan 700 WG BASF + BASF + sad Jonagored Supra

Regalis Plus 10 WG, 
Delan Pro BASF + BASF + sad Jonagored Supra

+ miesza się, mieszaninę sporządzać przy włączonym mieszadle   
+ (1) miesza się, mieszaninę sporządzać przy włączonym mieszadle, pieni się, używać antyspieniaczy  
+ (2) miesza się, mieszaninę sporządzać przy włączonym mieszadle, może się pienieć, używać antyspieniaczy

Sercadis® – mieszalność

badane produkty (w doborze środków, stan na 22.10.2020 r.)
mieszanina  

badana

testowano  
na jabłoniach  

odmianynazwa handlowa (specyfikacja)
właściciel  

praw do środka 
uwagi odnośnie 

mieszania

Fungicydy

Acrobat MZ 69 WG BASF + (1) laboratorium -

Aliette 80 WG Bayer + (1) laboratorium -

Captan 80 WDG Arysta + (1) laboratorium -

Delan 700 WG BASF + sad
Gala Mondial, Gala Schniga, 
Golden Delicious Reinders

Delan Pro BASF + laboratorium + sad
Gala Mondial, Golden Delicious 
Reinders, Jonagored Supra

Discus 500 WG BASF + laboratorium -

Dithane NeoTec 75 WG Indofil  
Industries 

+ (2) laboratorium -

Folpan 80 WG Adama + (2) laboratorium -

Frupica 440 SC Sumi Agro + (2) laboratorium -

Geoxe 50 WG Syngenta + (2) laboratorium -

Kocide 2000 35 WG Spiess-Urania + laboratorium -

Orvego 525 SC BASF + (2) laboratorium -

Polyram 70 WG BASF + sad
Gala Mondial, Golden Delicious 
Reinders

Scala BASF + (2) laboratorium -

Score 250 EC Syngenta + laboratorium + sad Gala Mondial, Gala Schniga

Serifel 10 WP BASF + laboratorium -

Switch 62,5 WG Syngenta + laboratorium -

Teldor 500 SC Bayer + (2) laboratorium -

Topas 100 EC Syngenta + laboratorium -

Vivando BASF + laboratorium -
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Testy laboratoryjne  
w zakresie mieszania, 
ocena bezpieczeństwa 
dla roślin, wpływ na 
skuteczność  
w zwalczaniu 
parcha jabłoni, 
mączniaka jabłoni, 
zwójkówek, owocówki 
jabłkóweczki  
i mszycy jabłoniowej 
wybranych mieszanin 
zbiornikowych.
IPSAD 2018

Gatunek/odmiana: jabłoń/Red Jonaprince

Rejon: Tarczyn

Terminy zabiegów parch + mączniak  
(Sercadis + Delan): 26.04; 5.05; 14.05; 
22.05; 1.06; 12.06

Terminy zabiegów + Movento 05.05

Terminy zabiegów + Mospilan 05.05; 
12.06

Terminy zabiegów + Coragen 14.05

Terminy zabiegów + Steward 05.05

– miesza się

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Mospilan 20 SP

mieszanina

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Teppeki 50 WG

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Coragen 200 SC

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Movento 100 SC

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Pirimor 500 WG

Sercadis® 
+

Delan® 700 WG 
+

Steward 30 WG

Sercadis® 
+ Delan® 700 WG 
+ MAP + mocznik  

+ siarczan magnezu

Sercadis® 
+

Delan® Pro 
+

Mospilan 20 SP

Sercadis® 
+

Delan® Pro 
+

Teppeki 50 WG

Te
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o
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Możliwości 
mieszania fungicydów
Delan® Pro, Delan® 700 WG i Sercadis® 

z innymi preparatami.
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Informacje o produkcie
Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej 
zawiesiny, o działaniu powierzchniowym do stosowania 
zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem.

Zawartość substancji czynnych
ditianon – 125 g/l (9,10%) 
fosfonian dipotasu – 561 g/l (40,86%)

Dawki 
2,5 l/ha – parch jabłoni, parch gruszy

Okres karencji jabłoń, grusza – 35 dni

Produkt dostępny w opakowaniach 5 l

Zalety
  innowacyjna technologia PROAKTYWNA – działa zapobiegawczo 
i stymuluje odporność roślin

  jeszcze wyższa skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni

  nowoczesna formulacja koncentratu zawiesinowego umożliwia 
równomierne rozprowadzenie preparatu podczas zabiegu

  pewna skuteczność nawet podczas deszczowej pogody

Podwójne uderzenie w parcha!
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Wielomiejscowe działanie substancji czynnej oznacza brak 
ryzyka wystąpienia odporności. Produkt jest zalecany 
w programach Integrowanej Ochrony Roślin na terenie Europy. 
Badania wdrożeniowe prowadzone w europejskich centrach 
kompetencji, a także w polskim centrum kompetencji BASF 
w Skowronkach potwierdziły, że Delan® Pro nie powoduje 
ordzawień na owocach. Co więcej, wyniki wskazują na to, że 
Delan® Pro ogranicza ordzawienie, które jest powodowane 
niekorzystnym przebiegiem pogody, stosowaniem innych 
środków chemicznych lub wodą złej jakości.

Nowoczesna formulacja Delan® Pro (SC) zapewnia przez długi 
czas najwyższą aktywność ditianonu w cieczy roboczej, nawet 
w przypadku, gdy do jej sporządzenia użyto wody o niekorzyst-
nych parametrach.

Płynna formulacja Delan® Pro charakteryzuje się:

  wygodą użytkowania (brak pylenia i  łatwość sporzą-
dzania cieczy roboczej),

  dobra mieszalnością z innymi preparatami (za wyjątkiem 
produktu Fontelis),

  doskonałym pokryciem roślin, dzięki mniejszym 
rozmiarom cząstek.

Zalecenia stosowania:

  dawka: 2,5 l/ha, 

  termin: od wykształcenia młodych liści do 35 dni przed 
zbiorem owoców. 

Produkt jest dostępny w opakowaniach 5 litrów. 

Nie należy go mieszać z Fontelisem.

Delan® Pro zapewnia bardzo wysoką skuteczność, która 
jest wynikiem synergii działania, jaka występuje w wyniku 
połączenia ditianonu i  kwasu fosforynowego. Dzięki 
odmiennym, wzajemnie uzupełniającym się mechanizmom 
działania dwóch substancji czynnych, preparat ten osiąga 
bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni 
na owocach i liściach.

Nowość 
– Delan® Pro 
jest cieczą!

Delan® Pro 

Jeszcze lepsza 
ochrona przed 
parchem! 

Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruit BASF Polska

Delan® Pro to innowacyjny fungicyd przeznaczony 
do ochrony jabłoni przed jej najgroźniejszą chorobą, 
czyli parchem. Połączenie dwóch substancji czyn-
nych, tj. ditianonu oraz fosfonianu dipotasu (kwasu 
fosforynowego), pozwoliło na uzyskanie efektu 
synergii, który zwiększył skuteczność preparatu na 
owocach do 95%, oraz na liściach do 97,5%.

Jak działa Delan® Pro?

Ditianon łączy się z warstwą woskową liścia, gdzie tworzy 
silną i trwałą barierę ochronną. Natomiast kwas fosforynowy 
jest szybko wchłaniany i rozprowadzany w roślinie, aktywując 
jej naturalne mechanizmy obronne.

To unikalne połączenie sprawia, że Delan® Pro jest aktywny 
na powierzchni oraz wewnątrz liści i owoców. Charakteryzuje 
go wysoka odporność na zmywanie oraz równomierne 
pokrycie rośliny. Produkt jest stabilny również przy nieko-
rzystnych parametrach wody użytej do sporządzenia cieczy 
roboczej.

Delan® Pro może być stosowany samodzielnie lub jako 
komponent do sporządzania mieszanin zbiornikowych 
z innymi fungicydami (za wyjątkiem preparatu Fontelis).
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Delan® Pro dawka 2,5 l/ha – mieszalność

badane produkty (w doborze środków, stan na 22.10.2020 r.)

mieszanina badana
testowano  

na jabłoniach  
odmianynazwa handlowa (specyfikacja)

właściciel  
praw do środka 

uwagi odnośnie 
mieszania

Fungicydy

Bellis 38 WG BASF + w laboratorium -

Chorus 50 WG Syngenta + w laboratorium -

Discus 500 WG BASF + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Geoxe 50 WG Syngenta + (1) w laboratorium -

Kendo 50 EW Sumi Agro + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Luna Experience 400 SC Bayer + (2) w laboratorium -

Nimrod 250 EC Adama + w laboratorium -

Score 250 EC Syngenta + w laboratorium oraz w sadzie ‘Gala Mondial’

Switch 62,5 WG Syngenta + w laboratorium -

Topas 100 EC Syngenta + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Zoocydy

Affirm 095 SG Syngenta + (1) w laboratorium -

Coragen 200 SC FMC + w laboratorium -

Envidor 240 SC Bayer + (1) w laboratorium -

Movento 100 SC Bayer + (1) w laboratorium -

Pirimor 500 WG Syngenta + w laboratorium -

Steward 30 WG FMC + w laboratorium oraz w sadzie ‘Golden Delicious’

Teppeki 50 WG ISK Biosciences + w laboratorium -

Regulator wzrostu

Regalis Plus 10 WG BASF + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Mieszaniny

Regalis Plus 10 WG  
(regulator wzrostu)  
+ Mythos 300 SC (fungicyd)

BASF + BASF + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’ 

Regalis Plus 10 WG  
(regulator wzrostu)  
+ Score 250 EC (fungicyd)

BASF + Syngenta + w laboratorium oraz w sadzie ‘Jonagored’

oznaczenie: + miesza się, mieszaninę sporządzać przy włączonym mieszadle; + (1) miesza się, mieszaninę sporządzać przy włączonym mieszadle, pieni się, używać antyspieniaczy;  
+ (2) miesza się, mieszaninę sporządzać przy włączonym mieszadle, może się pienić, używać antyspieniaczy

Delan® Pro 

Bardzo dobry partner 

do sporządzania 

mieszanin

W odpowiedzi na często pojawiające się pytania doty-
czące mieszalności preparatu Delan® Pro, dzielimy się 
z Państwem wynikami naszych doświadczeń laborato-
ryjnych i polowych, wykonywanych zgodnie z zasadami 
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i Polowej. 

Główne zasady bezpieczeństwa

 Przed rozpoczęciem testu mieszania należy zapoznać się 
z etykietą i zamieszczoną w niej instrukcją stosowania testo-
wanego środka ochrony roślin.

 Przed zmieszaniem dwóch preparatów w opryskiwaczu, 
należy wymieszać ich niewielkie części w osobnym naczyniu 
razem z wodą w kolejności, dodając najpierw jeden preparat 
następnie po jego wymieszaniu z wodą, drugi.

 Następnie, w ciągu około godziny, należy obserwować 
sporządzoną ciecz roboczą w celu stwierdzenia kompatybil-
ności komponentów mieszaniny. 

Jeżeli wystąpi jakikolwiek z niżej wymienionych objawów: 

–  zmiana temperatury sporządzonej cieczy;

–  intensywnie pojawiające się pęcherzyki/pęcherze powietrza;

–  wytrącenie się w cieczy struktur różnej postaci (osady, kłaczki, 
grudki, kryształki), które osadzą się na ścianie naczynia lub na 
jego dnie; 

– wytrącenie się w cieczy struktur różnej postaci (osady, kłaczki, 
grudki, kryształki), które pojawią się na powierzchni lub w cieczy 
roboczej to oznacza, że mieszane preparaty są niekompatybilne 
i nie wolno ich stosować łącznie.

 Jeżeli sporządzona ciecz robocza nie wykazuje niepokojących 
(ww.) objawów, należy nią opryskać jedno lub dwa drzewa, 
które następnie trzeba obserwować.

 Jeżeli nie ma objawów fitotoksyczności na obserwowanych 
drzewach, można przyjąć, że sprawdzane komponenty są 
kompatybilne i mieszaninę można bezpiecznie stosować.

Podkreślam, że mieszaniny, które badaliśmy, są niezarejestro-
wane. Dlatego ich przygotowanie i stosowanie odbywa się na 
wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Stosowanie takich 
mieszanin to powszechna praktyka i przy przestrzeganiu zasad 
ich poprawnego sporządzania jest bezpieczne dla roślin.

Przeciwwskazania do mieszania

Jedynymi, znanymi dzisiaj komponentami, co do których wiemy, 
iż nie można ich mieszać z fungicydem Delan® Pro są: 

  Fontelis® 200 SC;

  nawozy węglanowe; 

  nawozy podnoszące pH cieczy roboczej.

UWAGA! Przy sporządzaniu cieczy roboczej należy 
zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej (maska, 
kombinezon, rękawice).

Wyniki badań potwierdzają,  
że Delan® Pro jest bardzo dobrym partnerem do 
sporządzania mieszanin zbiornikowych środków 
ochrony roślin, regulatorów wzrostu i nawozów. 
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Właściwie 
wyskalowane 
narzędzie ochrony

Informacje o produkcie:

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej 
zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), 
o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do 
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
w ochronie upraw sadowniczych i jagodowych. 

 
Zawartość substancji czynnej:

pirymetanil (związek z grypy anilinopirymidyn) – 
400 g/l (37,1%)
 

Zakres stosowania i dawki:

jabłoń: 
0,75–1,0 l/ha – parch jabłoni

grusza, pigwa pospolita, 
nieszpułka zwyczajna, świdośliwa: 
1,0 l/ha – parch

truskawka, malina, jeżyna, porzeczka biała, 
porzeczka czerwona, porzeczka czarna, 
borówka wysoka, agrest, winorośl: 
2,0 l/ha – szara pleśń

Karencja:

jabłoń, grusza, pigwa,  
nieszpułka, świdośliwa – 7 dni

truskawka, malina, jeżyna, porzeczka biała, 
porzeczka czerwona, porzeczka czarna, 
borówka wysoka, agrest – 3 dni 

winorośl – 28 dni

Scala®

Zalety

 Zadbaj o skuteczną ochronę dzięki  
działaniu interwencyjnemu do 72 godzin

 Bądź niezależny od pogody  
– działa już od 5°C

 Zyskaj pewność dzięki odporności  
na zmywanie
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Zbieraj plusy
cały rok!

Bardzo ważną informacją praktyczną jest 

sposób prawidłowego przygotowania roztworu 

roboczego. Jak zatem przygotować roztwór 

do zabiegu, aby maksymalnie wykorzystać 

właściwości Regalisu Plus?  

Oto kilka najważniejszych zasad:

 <�� Do pełnego rozpuszczenia preparatu potrzebne 

jest kilka minut.

 <�� Nie przygotowuj mieszaniny wstępnej!

 <�� Napełnij zbiornik do ¾ objętości i uruchom 

mieszadło. 

 <�� Usuń sito i wsyp obliczoną ilość produktu Regalis 

Plus do zbiornika. Uwaga: usunięcie sita zapewnia 

pełne rozpuszczenie się preparatu. Czas konieczny 

wymagany do pełnego rozpuszczenia to kilka minut. 

W przypadku, gdy środek zostanie wsypany 

na sito i tylko przelany, preparat nie rozpuści 

się w całości, i uzyskamy zbyt niskie stężenie 

substancji czynnej 

w roztworze roboczym.

 <�� Kontynuuj mieszanie i umieść sito z powrotem  

w otworze zbiornika.

 <�� Dopełnij zbiornik wodą i rozpocznij zabieg. 

PRZED  

ROZPOCZĘCIEM 

ZABIEGU 

REGALIS® PLUS 

10 WG MUSI BYĆ 

CAŁKOWICIE 

ROZPUSZCZONY. 

USUNĄĆ SITO  

Z OPRYSKIWACZA. 

WSYPAĆ GRANULAT 

BEZPOŚREDNIO  

DO ZBIORNIKA.

NOWA 
FORMULACJA 

– NIE WYMAGA 
STOSOWANIA 

KWASU  
CYTRYNOWEGO
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Informacje o produkcie
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie granul 
do sporządzania zawiesiny wodnej. Substancja czynna środka 
hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje skrócenie 
jednorocznych przyrostów pędów i ograniczenie wyrastania silnych 
pędów zwanych „wilkami” w uprawie jabłoni i gruszy. Środek wpływa 
na ograniczenie wzrostu pędów rozłogowych oraz zahamowanie 
kwitnienia zimowego w uprawie truskawki. Działanie środka 
przyczynia się do wytworzenia niekorzystnych warunków dla infekcji 
powodowanych przez sprawcę zarazy ogniowej (Erwinia amylovora). 
Substancja czynna środka – proheksadion wapnia indukuje m.in. 
systemiczną odporność roślin przeciwko patogenowi.

Zawartość substancji czynnej

proheksadion wapnia – 100 g/kg (10%)

Dawki
jabłoń, grusza: 0,5–2,5 kg/ha – ograniczenie wzrostu pędów, 
zapobieganie wtórnym infekcjom powodowanym przez sprawcę 
zarazy ogniowej 
truskawka: 1,5 kg/ha – ograniczenie wzrostu pędów rozłogowych, 
zahamowanie kwitnienia zimowego

Okres karencji
jabłoń, grusza – 55 dni, 
truskawka – nie dotyczy

Produkt dostępny w opakowaniach
1,5 kg

Zalety
  nowa formulacja – nie wymaga dodatku kwasu cytrynowego

  oszczędność czasu i kosztów cięcia

  wyższy plon i lepsza jakość owoców

  stymulacja wewnętrznych mechanizmów obronnych rośliny



Wspomaganie zawiązywania 
jabłoni, w warunkach stresu 
spowodowanego przymrozkami 
lub nadmiarem wody

Tomasz Lewandowski
Crop Manager Fruit
BASF Polska
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Główny cel – redukcja wzrostu wegetatywnego pędów 

 1. zabieg 
Rozwój liści (3–5 liści)

Zalecana dawka: 1,0–1,25 kg/ha

2. zabieg 
Przed wydłużeniem pędów  

(2–4 tyg. od 1. aplikacji) 
Zalecana dawka: 1,0–1,25 kg/ha

Podczas sezonu można stosować maksymalnie 2,5 kg/ha

Nie 
stosować

po
BBCH 79

I schemat stosowania środka Regalis® Plus 10 WG 

1. zabieg: 

dawka 1,0–1,25 kg/

ha, początek kwitnienia,

faza „balona”.

1. zabieg: 

dawka 1,25 kg/ha, 
w trakcie opadania  

płatków kwiatowych. 

2. zabieg: dawka 1,0–1,25 kg/ha,  
4–5 tyg. od pierwszej dawki, zanim nastąpi wydłużenie 

pędów. W przypadku warunków sprzyjających wzrostowi (duża 

wilgotność, wysoka temperatura) rekomendujemy zastosować 

produkt Regalis® Plus 10 WG w okresie  

ok. 3 tyg. od pierwszego zabiegu.

W przypadku słabego  
wiązania pąków kwiatowych 

W przypadku silnego 
wiązania pąków kwiatowych

Główny cel – podtrzymanie zawiązków

 1. zabieg 
Początek kwitnienia (faza „balona”)

Zalecana dawka: 0,5–0,7 kg/ha

2. zabieg 
Przed wydłużeniem pędów 

(2 tyg. od 1. zabiegu) 
Zalecana dawka: 0,8–1,0 kg/ha

 3. zabieg 
(2–4 tyg. od
 2. zabiegu)

Podczas sezonu można stosować maksymalnie 2,5 kg/ha

Nie 
stosować

po
BBCH 79

II schemat stosowania preparatu Regalis® Plus 10 WG 

1. zabieg: 

dawka 0,5–0,7 kg/ha, 

początek kwitnienia, faza 

„balona”.

2. zabieg: 

0,8–1,0 kg/ha, 2 tygodnie 

od pierwszego zabiegu, 

zanim nastąpi wydłużenie 

pędów.  

3. zabieg: 

0,8–1,0 kg/ha, 

2–4 tygodnie 

od drugiego 

zabiegu. 

W przypadku słabego wiązania pąków kwiatowych 

Liczba owoców na drzewie przed zbiorem 
w porównaniu do liczby zawiązków
Wyniki z badań wdrożeniowych produktu Regalis® Plus 10 WG. 

przeprowadzonych w Polsce.. % owoców do zawiązków.

70

0

17,5

35

52,5

Nietraktowany Regalis® Plus

68

51

+27%

Podstawowym celem stosowania Regalis® Plus jest regulowanie 
wzrostu jabłoni. Efekt ten uzyskujemy dzięki mechanizmowi mody-
fikacji biosyntezy giberelin. Dodatkowo w roślinie po zastosowaniu 
Regalis® Plus następuje modyfikacja biosyntezy flawonoidów, dzięki 
czemu stymulowane są procesy odpornościowe, oraz następuje 
redukcja wydzielania etylenu.

Etylen jest szczególnie istotny dla jabłoni. Jest on potocznie nazy-
wany hormonem starzenia. Nazwa nie jest przypadkowa. Gaz ten 
przyspiesza przedwczesne starzenie się zawiązków i co się z tym 
wiąże ich przedwczesny, nadmierny opad. W warunkach stresowych 
(przymrozki, nadmiar wody, susza) roślina wykazuje tendencję 
do nadprodukcji etylenu, co w efekcie prowadzi do nadmiernego 
opadania zawiązków lub przyspiesza proces dojrzewania owoców.

Produkcja etylenu intensyfikuje się wraz ze wzrostem jego stężenia. 
Im większy jest jego poziom w roślinie tym szybciej wzrasta tempo 
jego produkcji. Regalis® Plus hamując wydzielanie tego gazu 
sprawia, że osłabione zawiązki mają większe szanse na 
utrzymanie się na drzewie. 

Dodatkowo, osłabione przez przymrozki zawiązki przegrywają 
konkurencję o składniki pokarmowe z silnie rosnącymi pędami 
i zostają zrzucone przez roślinę. Redukcja wzrostu pędów, zmniej-
sza konkurencję o składniki pokarmowe, co sprzyja utrzymaniu się 
zawiązków na drzewie. 

Regalis® Plus 10 WG ma rejestrację także w gruszy i truskawce.
Podstawowym założeniem stosowania produktu w gruszy jest 
poprawa plonowania poprzez stymulację tworzenia pąków kwia-
towych na kolejny sezon. Z kolei w truskawce głównym celem 
jest ograniczenie wzrostu pędów rozłogowych oraz zahamowanie 
kwitnienia zimowego.

Podsumowując:
Poprawa zawiązywania owoców związana jest z blokowaniem synte-
zy etylenu oraz z zmniejszaniem konkurencji o składniki pokarmowe 
z silnie rosnącymi pędami.

Obok przedstawiamy schemat stosowania Regalis® Plus, którego 
celem w przypadku wystąpienia przymrozków, jest zmniejszenie 
wzrostu wegetatywnego roślin oraz podtrzymanie zawiązków.  



Informacje o produkcie
Środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera) 
zawierający syntetyczny feromon przeznaczony 
do wabienia i dezorientacji samców owocówki 
jabłkóweczki oraz zwójki siatkóweczki, utrudniając 
tym samym kojarzenie się osobników. Zaburza rozwój 
populacji owocówki oraz zwójki, co pozwala na 
ograniczenie strat owoców spowodowanych przez te 
gatunki.

 
Zawartość substancji czynnej 
(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol – 3,82%* 
Octan Z-11-tetradecenylu – 4,1% * 
Octan n-tetradecylu – 1,9%* 
*łączna zawartość wszystkim substancji czynnych – 
450 mg/dyspenser

 
Dawka 
500 dyspenserów/ha

 
Okres karencji
nie dotyczy

 

Biologiczna  
ochrona sadu  
przed owocówkami  
i zwójkami

Instalacja dyspenserów RAK® 3+4  
w sadzie w 2021 r.
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Co to są nicienie?

Nicienie są mikroskopijnymi bezkręgowcami, naturalnie występują-
cymi m.in. w glebie. Pożyteczne nicienie atakują i zabijają szkodniki 
upraw ogrodniczych. Są przyjazne dla środowiska, bezpieczne dla 
dzieci, zwierząt domowych i dzikiej przyrody.
Naukowcy wyodrębnili nicienie, które zabijają określone szkodniki 
ogrodowe, w tym ślimaki, opuchlaki, pędraki, larwy komarnicy, gą-
sienice, owocówki i wiele innych. Nasz najnowocześniejszy zakład 
produkcyjny w Wielkiej Brytanii wytwarza miliardy nicieni w formie, 
którą z łatwością mogą zastosować producenci warzyw i owoców.

Jak działają nicienie?

Nicienie można nanosić na glebę za pomocą węża ogrodowego 
lub konewki  1 . Po zastosowaniu atakują one larwy szkodników i 
ślimaki, przenikając do ich wnętrza przez naturalne otwory ciała 
lub bezpośrednio penetrując ich skórę  2 .
Po dostaniu się do ciała żywiciela nicienie uwalniają bakterie, 
które powstrzymują szkodnika od żerowania i szybko zabijają go 
 3 . Na tym się nie kończy. Nicienie rozmnażają się w martwym 
szkodniku  4  i uwalniają nową generację nicieni, które rozpraszają 
się, aby szukać kolejnych żywicieli  5 .
Gdy nicienie nie mogą już znaleźć nowych ofiar, ich populacja 
ulega redukcji do pierwotnego stanu  6 . Im więcej jest szkodni-
ków, tym lepiej działają nicienie. 

Informacje o produkcie
Środek o kontroli zimujących stadiów owocówki 
jabłkóweczki (Cydia pomonella), owocówki 
południóweczki (Cydia molesta), larw muchówek  
z rodziny Ephydridae (w tym brzegówki – Scatella), 
poczwarek szeliniaka sosnowego (Hylobius abietis)  
i gąsienic motyli, w tym Spodoptera spp., Chrysodeixis 
chalcites, piętnówki kapustnicy (Mamestra brassicae)  
i Duponchelia fovealis.

 
Zawartość substancji czynnej 
nicienie Steinernema carpocapsae

 
Dawka 
owocówki: 1,5 mld nicieni (w min. 1500 l wody) / ha

 
Okres karencji
nie dotyczy

 
Produkt dostępny w opakowaniach 
50 mln, 250 mln nicieni

Biologiczna  
ochrona sadu  
przed szkodnikami

Nemasys® C jest aktywny przeciwko zimującym larwom w 5. sta-

dium rozwojowym i przed poczwarkami owocówki jabłkóweczki 

(Cydia pomonella). Nemasys® C szybko zwalcza larwy szkodników 

w momencie aplikacji i jest trwały w glebie, zapewniając długotrwałą 

ochronę przed ponową inwazją szkodników. Bez ograniczonego 

odstępu czasu wejścia i bez negatywnego wpływu na pożyteczne 

owady i mikroorganizmy glebowe, Nemasys® C idealnie nadaje 

się do stosowania w programach zintegrowanej ochrony przed 

szkodnikami jako ważne narzędzie do zarządzania odpornością, 

bezpieczeństwa pracowników i odpowiedzialności za środowisko.

Próby dowiodły, że zastosowanie Nemasys® C jesienią skutecznie 

zmniejsza populację owocówki przed pierwszymi lotami, zapewniając 

doskonałą kontrolę w następnym sezonie. Zwiększa to możliwość 

stosowania innych metod zwalczania, które wymagają niewielkiej po-

czątkowej populacji szkodników, np. zakłócenie kojarzenia (RAK® 3+4).
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Jak spełnić wymagania Zielonego    Ładu i zarobić więcej?

Owocówka jabłkóweczka    mniejsza liczba           zabiegów insektycydowych!!! 
  

 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

wyzwania redukcja kosztu stosowania  
(konieczne wsparcie rządowe) 

szerzenie świadomości i wiedzy wśród 
sadowników 

 
 

       zaburzenie       cyklu  
 rozmnażania      RAK® 3+4   

zwalczanie stadium 
zimującego Nemasys® C   

wspomagające    zabiegi insektycydowe 
i rozwiązania     biologiczne  

zwalczanie stadium 
zimującego Nemasys® C 

Steinernema
carpocapsae

zimująca Owocówka
jabłkóweczka

6160
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Rodzaj 
preparatu

fungicyd fungicyd fungicyd fungicyd fungicyd fungicyd

Substancje 
czynne

Xemium® (fluksapyroksad) 
300 g/l (26,5%)

ditianon 125 g/l (9,10%),
fosfonian dipotasu 561 g/l 
(40,86%)

ditianon 700 g/kg (70,0%) ditianon 250 g/l (21,9%),
pirymetanil 250 g/l (21,9%)

pirymetanil 400 g /l  (37,1 %) metiram 700 g/kg (70%)

Sposób 
działania

systemiczny – zapobiegawczo powierzchniowy – działa zapo-
biegawczo i stymuluje odporność 
roślin

powierzchniowy – zapobiegawczo kontaktowy i wgłębny – zapobiegawczo powierzchniowy i wgłębny 
– zapobiegawczo i interwencyjnie

kontaktowy – zapobiegawczo

Forma 
użytkowa

koncentrat w postaci stężonej 
zawiesiny

koncentrat w postaci stężonej 
zawiesiny

granule do sporządzania zawiesi-
ny wodnej

stężona zawiesina do rozcieńczania
wodą

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny 
do rozcieńczania wodą

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

Chronione 
uprawy

jabłoń, grusza jabłoń, grusza jabłoń, grusza jabłoń, grusza jabłoń, grusza, pigwa pospolita, nieszpułka 
zwyczajna, świdośliwa, truskawka, malina, 
jeżyna, porzeczka biała, porzeczka czer-
wona, porzeczka czarna, borówka wysoka, 
agrest, winorośl

jabłoń

Zwalczane 
choroby/ 
działanie

parch jabłoni, parch gruszy,  
mączniak jabłoni

parch jabłoni, parch gruszy parch jabłoni, parch gruszy parch jabłoni, parch gruszy parch jabłoni (jabłoń), parch (grusza, 
pigwa, nieszpułka, świdośliwa), szara pleśń 
(jagodowe)

parch jabłoni

Zalecana 
dawka

0,25–0,3 l/ha 2,5 l/ha 0,5–0,75 kg/ha 1,2 l/ha jabłoń: 0,75–1,0 l/ha
grusza, pigwa, nieszpułka, świdośliwa: 
1,0 l/ha
rośliny jagodowe: 2,0 l/ha 

2,0–2,6 kg/ha

Okres karencji jabłoń, grusza – 35 dni jabłoń, grusza – 35 dni jabłoń, grusza – 42 dni jabłoń, grusza – 56 dni jabłoń, grusza, pigwa, nieszpułka, 
świdośliwa – 7 dni
rośliny jagodowe – 3 dni
winorośl – 28 dni

jabłoń – 21 dni

Najważniejsze 
zalety

 Zastosuj nowoczesny fungicyd 
do ochrony jabłoni i gruszy 
przed najważniejszymi 
chorobami grzybowymi

 Przekonaj się, jak bezpiecznie 
działa Xemium® nawet 
w warunkach stresowych 
dla roślin

 Sprawdź elastyczność 
w zakresie mieszania i działania 
niezależnie od temperatury

 Korzystaj z niskiej dawki 
i wygodnego opakowania 
najważniejszymi chorobami 
grzybowymi

 Innowacyjna technologia 
PROAKTYWNA

 działa zapobiegawczo 
i stymuluje odporność roślin

 Jeszcze wyższa skuteczność 
w zwalczaniu parcha jabłoni

 Nowoczesna formulacja 
koncentratu zawiesinowego 
umożliwia równomierne 
rozprowadzenie preparatu 
podczas zabiegu

 Pewna skuteczność nawet 
podczas deszczowej pogody

 Skuteczny w zwalczaniu parcha 
przez cały sezon

 Perfekcyjne działanie 
zapobiegawcze

 Odporny na zmywanie przez 
deszcz

 Działanie niezależne 
od temperatury

 Praktyczna granulowana forma 
użytkowa

 Polecany w IPO

 Nowa formuła oparta na kokryształach

 Skuteczność działania w szerokim 
zakresie temperatur

 Doskonała ochrona przed parchem 
zarówno na liściach, jak i owocach

 Zadbaj o skuteczną ochronę dzięki  
działaniu interwencyjnemu do 72 godzin

 Bądź niezależny od pogody – działa już 
od 5°C

 Zyskaj pewność dzięki odporności na 
zmywanie

 Praktyczna, granulowana forma 
użytkowa

 Działa niezależnie od temperatury

 Nie ma ryzyka wystąpienia odporności

 Zawiera cynk – mikroelement nawozowy
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Rodzaj 
preparatu

fungicyd fungicyd fungicyd regulator wzrostu i rozwoju roślin feromon pożyteczne nicienie do kontroli szkodni-
ków

Substancje 
czynne

krezoksym metylu 500 g/kg (50%) boskalid 252 g/kg (25,2%),
piraklostrobina  128 g/kg (12,8%)

piraklostrobina 67 g/kg (6,7%),
boskalid 267 g/kg (26,7%)

proheksadion wapnia 100 g/kg (10%) (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol – 3,82%, 
octan Z-11-tetradecenylu – 4,1%, octan 
n-tetradecylu – 1,9%

nicienie Steinernema carpocapsae

Sposób 
działania

lokalnie systemiczny  
– zapobiegawczo

systemiczny – zapobiegawczo 
i interwencyjnie

systemiczny – zapobiegawczo 
i interwencyjnie

hamowanie biosyntezy giberelin wabienie i dezorientacja samców owoców-
ki jabłkówieczki i zwójki siatkóweczki

pasożytowanie pożytecznych nicieni na 
owadach

Forma 
użytkowa

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

granule do sporządzania zawiesiny
wodnej

granule do sporządzania zawiesiny
wodne

dyspenser (zawieszka) produkt do rozpuszczania w wodzie

Chronione 
uprawy

jabłoń, grusza, truskawka, po-
rzeczka czarna, czerwona, biała, 
agrest, borówka wysoka, żurawina 
wielkoowocowa

jabłoń, grusza czereśnia, wiśnia, śliwa, morela, 
brzoskwinia, truskawka, malina, 
porzeczka czarna, borówka wysoka

jabłoń, grusza, truskawka jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia jabłoń, grusza i inne

Zwalczane 
choroby/ 
działanie

parch jabłoni, parch gruszy, 
mączniak prawdziwy, amerykański 
mączniak agrestu

gorzka zgnilizna jabłek, gorzka 
zgnilizna gruszek, mokra zgnilizna 
gruszek

brunatna zgnilizna drzew pestko-
wych (czereśnia, wiśnia, śliwa, mo-
rela, brzoskwinia), szara pleśń (tru-
skawka, malina, borówka), mączniak 
prawdziwy, biała plamistość liści 
(truskawka), przypąkowe zamieranie 
pędów (malina)

ograniczenie wzrostu pędów, zapobieganie 
wtórnym infekcjom powodowanym przez 
sprawcę zarazy ogniowej (jabłoń, grusza);
ograniczenie wzrostu pędów rozłogo-
wych, zahamowanie kwitnienia zimowego 
(truskawka)

zwalczanie owocówki jabłkówieczki i zwój-
ki siatkóweczki

zwalczanie zimujących stadiów owocówki 
jabłkóweczki (Cydia pomonella), owo-
cówki południóweczki (Cydia molesta), 
larw muchówek z rodziny Ephydridae (w 
tym brzegówki – Scatella), poczwarek 
szeliniaka sosnowego (Hylobius abietis) i 
gąsienic motyli, w tym Spodoptera spp., 
Chrysodeixis chalcites, piętnówki kapust-
nicy (Mamestra brassicae) i Duponchelia 
fovealis

Zalecana 
dawka

jabłoń, grusza, porzeczka, agrest, 
borówka: 0,2 kg/ha,
truskawka: 0,3 kg/ha

0,8 kg/ha czereśnia, śliwa, morela, brzoskwi-
nia: 0,75 kg/ha, wiśnia: 0,75–1,0 kg/
ha ,
truskawka, malina, porzeczka czar-
na: 1,8 kg/ha,
borówka wysoka: 1,5 kg/ha

jabłoń, grusza: 0,5–2,5 kg/ha,
truskawka: 1,5 kg/ha

500 dyspenserów/ha owocówki: 1,5 mld nicieni (w min. 1500 l 
wody) / ha
muchówki: 500 tys. nicieni (w 2 l wody) / m²
szeliniak: 3,5 mln (w 0,5 l wody) / pniak
gąsienice motyli: 500 tys. nicieni / m²

Okres karencji jabłoń, grusza – 28 dni, 
porzeczka, agrest, borówka, żura-
wina – 21 dni,
truskawka – 7 dni

jabłoń, grusza – 7 dni wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwi-
nia, morela – 7 dni,
truskawka, malina, czarna porzecz-
ka, borówka wysoka – 3 dni

jabłoń, grusza – 55 dni,
truskawka – nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy

Najważniejsze 
zalety

 Do stosowania w wielu 
uprawach sadowniczych

 Wysoka odporność  
na zmywanie przez deszcz, 
dobra przyczepność zarówno 
do liści suchych, jak i wilgotnych

 Skuteczność działania 
niezależna od temperatury

 Do stosowania w uprawie 
jabłoni i gruszy

 Dwie nowoczesne substancje 
aktywne

 Krótki okres karencji

 Wysoka efektywność 
stosowania

 Polecany w IPO

 Do stosowania w uprawie jabłoni  
i gruszy

 Dwie nowoczesne substancje 
aktywne

 Krótki okres karencji

 Wysoka efektywność stosowania

 Polecany w IPO

 Nowa formulacja – nie wymaga dodatku 
kwasu cytrynowego

 Oszczędność czasu i kosztów cięcia

 Wyższy plon i lepsza jakość owoców

 Stymulacja wewnętrznych 
mechanizmów obronnych rośliny

 Spełniaj założenia Zielonego Ładu i zarabiaj więcej!

 Zmniejsz liczbę zabiegów insektycydowych na owocówkę jabłkóweczkę o dwa!

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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DOKŁADNIE 
WYMIESZAĆ  

I UTRZYMYWAĆ 
MIESZANIE

1-2 3 4-7 8 9

Prawidłowe przygotowywanie 
mieszanin zbiornikowych

Prawidłowe przygotowywanie mieszanin zbiornikowych:

Terminy zabiegów środkami ochrony roślin  w okresie wegetacji często pokrywają się. Rodzi to 
pytania ze strony stosujących środki ochrony roślin, czy można łączyć agrochemikalia? Możliwość 
łączenia zabiegów daje dużą oszczędność finansową oraz czasu. Niemniej jednak należy pamiętać, 
że ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa, a przed każdym uży-
ciem przeczytać informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Podczas two-
rzenia mieszanin zbiornikowych pamiętajmy o kolejności dodawania poszczególnych produktów. Kolejność 
ustala się według formulacji. Poniższa grafika przedstawia prawidłowe przygotowanie mieszaniny zbiornikowej.
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Biathlon® 4D w wiosennym zwaczaniu chwastów

Wykres 1. Skuteczność chwastobójcza herbicydu Biathlon® 4D na wybranych gatunkach chwastów  
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HERBICYDY

dobrą bazą do tworzenia mieszanin z herbicydami zwalcza-
jącymi chwasty jednoliścienne w celu stworzenia kompletne-
go rozwiązania chwastobójczego. Wewnętrzne badania fir-
my BASF potwierdzają bardzo dobrą mieszalność produktu 
Biathlon® 4D z następującymi herbicydami: Apyros 75 WG, 
Izoherb 500 SC, Axial 100 EC, Atlantis 12 OD, Nomad 75 WG, 
Puma Uniwersal 069 EW. Niektóre z nich posiadają dedy-
kowane przez producenta adiuwanty i w takim przypadku 
należy zastąpić Dash HC zaproponowanym adiuwantem dla 
herbicydu zwalczającego chwasty jednoliścienne.
Terminy wiosennych zabiegów odchwaszczających często 
pokrywają się z terminami wykonania zabiegów fungicyda-
mi lub regulatorami wzrostu. Biathlon® 4D dzięki dobrej mie-
szalności z innymi środkami ochrony roślin daje możliwość 
tworzenia mieszanin zbiornikowych. Wykonując zabiegi her-
bicydem Biathlon® 4D w fazie końca krzewienia lub początku 
strzelania w źdźbło zbóż (BBCH 29-30), można jednocze-
śnie wykonać zabieg fungicydowy lub regulatorem wzrostu. 
Biathlon® 4D w takim przypadku można połączyć z Capalo 
337,5 SE, Duett Star 334 SE lub Medax Top 350 SC. Podczas 
późniejszych terminów wykonywania zabiegów herbicydem 
Biathlon® 4D można stworzyć mieszaninę z następującymi 
produktami: Adexar Plus, Duett Ultra 497 SC, Bell 300 SC, 
Opera Max 147,5 SE, Medax Top 350 SC. Dodatek adiuwan-
ta Dash HC wpływa dodatnio także na działanie pozostałych 
preparatów obecnych w mieszaninie zbiornikowej. Możli-
wość łączenia zabiegów daje dużą oszczędność finansową 
oraz czasu. Nie mniej jednak należy pamiętać, że ze środ-
ków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpie-
czeństwa, a przed każdym użyciem przeczytać informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  
Podczas tworzenia mieszanin zbiornikowych pamiętajmy 
o kolejności dodawania poszczególnych produktów. Kolejność 
ustala się według formulacji. Poniższa grafika 2 przedstawia 
prawidłowe przygotowanie mieszaniny zbiornikowej. Pamię-

tajmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, stosowanie mieszanin zbiornikowych zareje-
strowanych produktów jest prawnie dozwolone, ale plantator 
stosuje takie rozwiązania na własną odpowiedzialność.

Grafika 2. Prawidłowe przygotowywanie mieszanin 
zbiornikowych.

Biathlon® 4D dzięki swoim właściwościom i dobrej skutecz-
ności chwastobójczej to właściwy wybór do wiosennego 
zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Stoso-
wanie herbicydu Biathlon® 4D + Dash HC daje rolnikowi 
możliwość pełnej kontroli chwastów na plantacjach, a upra-
wy wolne od chwastów dają gwarancję wysokich plonów 
o dobrej jakości.
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*  Planowane do zastosowania środki ochrony roślin dodajemy według  
poniżej podanej kolejności uwzględniającej rodzaj formulacji:

1   Woda (ok. ½ pojemności)

2   Uruchom mieszadło na średniej

     intensywności (prędkości)

3   Nawozy stałe/ciekłe

4   Środki ochrony roślin według kolejności

     formulacji

5   Formulacje stałe (WG, WP,SG, SP)

6   Formulacje oparte na wodzie (SC, CS, SL)

7   Formulacje emulsyjne, koncentraty  

     (SE, EW, EO, EC, OD, DC,ME)

8   Dopełnij wodą

9   Dodaj adiuwanty w zależności od formulacji

Używaj tylko czystej wody! Nawet piasek może zatkać filtry. Ponadto 

zanieczyszczenia sprzyjają nagromadzeniu się substancji czynnych.

Przygotuj ciecz roboczą bezpośrednio przed zabiegiem – nie pozostawiaj 

przygotowanej mieszaniny na dłuższy czas w zbiorniku opryskiwacza.

Używaj przez cały czas mieszadła (nawet podczas jazdy na pole i w polu), 

aby  zapobiec  wytrącaniu i osiadaniu na dnie zbiornika substancji 

czynnych.

Produkty potrzebują dużo czasu do prawidłowego rozpuszczenia (dodawaj 

kolejne produkty po dobrym rozpuszczeniu i wymieszaniu pierwszego).

Rozwiązuj problemy przed dodaniem i mieszaniem produktów. Wiele 

problemów pojawia się w wyniku łączenia zbyt wielu produktów. 

Zapoznaj się z  zaleceniami producenta. Jeśli producenci nie dają 

rekomendacji, przygotuj mieszaninę w małej skali  (max. 10 l) przed 

napełnieniem opryskiwacza.

Niejonowy preparat zwilżający i  woda może pomóc w  przypadku 

wytrącania się substancji z roztworu (formulacja EC, oleje, mikroelementy,  

nawozy płynne).

Umyj sprzęt po wykonaniu zabiegu.

Przystępując do przygotowywania mieszanin zbiornikowych pamiętajmy, że sposób stosowania środka ochrony roślin opisany w etykiecie tego środka, 
jest wynikiem wielu badań laboratoryjnych i polowych. Producent środka ponosi odpowiedzialność za jego niewłaściwe działanie tylko wtedy, kiedy 
zastosowany był on zgodnie z etykietą. W przypadku zastosowania dawek zredukowanych lub łącznego stosowania agrochemikaliów, które 
nie są ujęte w etykiecie, odpowiedzialność spoczywa na stosującym.
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BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących środków stosowanych do ochrony sadów prosimy o kontakt telefoniczny z BASF Polska: infolinia (22) 570 99 90 lub:

tomasz.lewandowski@basf.com   |   jacek.lewko@basf.com   |   artur.srokosz@basf.com

Dołącz do nas!  BASF Agro Polska   

NOWA 
FORMULACJA 
– NIE WYMAGA 
STOSOWANIA 

KWASU  
CYTRYNOWEGO

Regalis® Plus 10 WG – instrukcja rozpuszczania

¾

Bardzo ważną informacją praktyczną jest sposób 

prawidłowego przygotowania roztworu roboczego. 

Jak zatem przygotować roztwór do zabiegu, aby 

maksymalnie wykorzystać właściwości Regalisu Plus? 

Oto kilka najważniejszych zasad:

1 Do pełnego rozpuszczenia preparatu 

potrzebne jest kilka minut.

2 Nie przygotowuj  

mieszaniny wstępnej!

3 Napełnij zbiornik do 3/4 objętości  

i uruchom mieszadło.

6 Kontynuuj mieszanie i umieść sito 

z powrotem w otworze zbiornika.

7 Dopełnij zbiornik  

wodą i rozpocznij  

 zabieg.

4 Usuń sito!

5 Wsyp obliczoną ilość produktu Regalis Plus do 

zbiornika. Uwaga: usunięcie sita zapewnia pełne 

¾

rozpuszczenie się preparatu. 

Czas konieczny wymagany do 

pełnego rozpuszczenia to kilka 

minut. W przypadku, gdy środek 

zostanie wsypany na sito i tylko 

przelany, preparat nie rozpuści 

się w całości, i uzyskamy zbyt 

niskie stężenie substancji 

czynnej w roztworze roboczym. ¾

¼

PRZED ROZPOCZĘCIEM 

ZABIEGU REGALIS® PLUS 10 

WG MUSI BYĆ CAŁKOWICIE 

ROZPUSZCZONY. 

USUNĄĆ SITO  

Z OPRYSKIWACZA. 

WSYPAĆ GRANULAT 

BEZPOŚREDNIO  

DO ZBIORNIKA.

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.


