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Produkty wymienione w tej publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produk-

tów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą 

wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, 

występowanie odpornych organizmów (np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności prepa-

ratów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

Powyższe opracowanie ma jedynie charakter informacyjny. Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie zapoznać się 
z treścią etykiety rejestracyjnej.

® – znak zastrzeżony firmy BASF SE

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 prze-
strzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Acrobat MZ 69 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul przeznaczonym do sporządzania zawiesiny wodnej 
o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka 
przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH 
dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) – 9% (90 g/kg)
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 60% (600 g/kg)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

ziemniak.
 — alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach� 
Wykonać od 3 do 8 zabiegów w sezonie wegetacyjnym co 7–10 dni� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8. Odstęp między zabiegami: 7–10 dni.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha (dostosować ilość wody do wielkości roślin)�
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

 — zaraza ziemniaka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
• na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w rzędach,
• na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych�
Następne zabiegi wykonywać co 7–10 dni zachowując krótszy odstęp między zabiegami w przypadku większego zagrożenia 
chorobą lub uprawiając odmiany ziemniaka podatne na zarazę� Srodek stosować od 3 do 8 razy w sezonie wegetacyjnym�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8. Odstęp między zabiegami: 7–10 dni.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha (większą ilość wody stosować na plantacjach o dużej obsadzie roślin)�
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste��

pomidor (w gruncie).
 — zaraza ziemniaka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu choroby na wczesnych odmianach 
ziemniaka w danym rejonie�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: 7 dni.

 — alternarioza.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu choroby� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: 7 dni

 — antraknoza owoców.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać po wystąpieniu objawów choroby� 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: 7 dni. 
Zalecana ilość wody: 700–800 l/ha (ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia)�

  Acrobat® MZ 69 WG



6

pomidor (pod osłonami).
 — zaraza ziemniaka.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody)�
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody)�
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów 
choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: 7–14 dni. 
Zalecana ilość wody: 120 l na 1000 m2 powierzchni uprawy�

ogórek (w gruncie).
 — mączniak rzekomy dyniowatych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plan-
tacjach w danym rejonie�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: 7–10 dni. 
Zalecana ilość wody: 700 l/ha�

cebula.
 — mączniak rzekomy cebuli, alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha�
Termin stosowania: Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej 
lub dymce w danym rejonie�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: 7–14 dni. 
Zalecana ilość wody: 700 l/ha�
Środek ogranicza występowanie alternariozy na cebuli� 

Uwagi: Aby zapobiec zjawisku odporności, środek może być stosowany w ziemniaku maksymalne 8 razy, a w pomidorze  
(w gruncie i pod osłonami), w ogórku (w gruncie) i cebuli maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym� Zabiegi należy wykony-
wać przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA  
(okres prewencji) NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji) ogórek – 3 dni, pomidor – 3 dni, cebula – 14 dni� ziemniak – 7 dni�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI  
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Acrobat® MZ 69 WG
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Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania 
zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 41,6 g/l (3,98%)
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 41,6 g/l (3,98%)
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 66,6 g/l (6,37%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Z b o ż a  o z i m e .

pszenica ozima.
 — łamliwość źdźbła zbóż.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób  od początku fazy strzelania w źdźbło 
do fazy pierwszego kolanka, BBCH 30–31�
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha�
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 21 dni.
Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha�
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Z b o ż a  o z i m e  i  j a r e . 

pszenica ozima.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, 
fuzarioza kłosów.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 
do pełni fazy kwitnienia, BBCH 30–65�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha�
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 21 dni.
Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha�
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

jęczmień ozimy, jęczmień jary.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do pełni fazy 
kłoszenia, BBCH 29–55�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha�
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 21 dni.
Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha�
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  Adexar® Plus
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  Adexar® Plus

pszenżyto ozime.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana 
liści.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 
do pełni fazy kwitnienia, BBCH 30–65�
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha�
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha�
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 21 dni.
Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha�
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  UWAGI:
1� Adexar Plus wykazuje średni poziom zwalczania łamliwości źdźbła zbóż oraz septoriozy plew i fuzariozy kłosów�

2� Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, zachowując trzytygodniową przerwę między zabiegami�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY.  

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji):
pszenica ozima – 35 dni, 
pszenżyto ozime – 35 dni, 
jęczmień ozimy – 35 dni,
jęczmień jary – 35 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI  
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.
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  Allegro® 250 SC

Allegro 250 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą o działaniu układowym i quasi-układowym. Środek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochro-
nie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na 
rozprzestrzenianiu się substancji czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
epoksykonazol rac–1–[3–(2–chlorofenylo)–2,3–epoksy–2–(4–fluorofenylo)propylo]–1H–1,2,3–triazol 
(związek z grupy triazoli) – 125 g w 1 litrze środka
krezoksym metylu (E)–2–metoksyimino[(2–(o–toliloksymetylo)fenylo]octan metylu 
(związek z grupy strobiluryn) – 125 g w 1 litrze środka

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Z b o ż a  o z i m e .

pszenica ozima.
 — łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna.

pszenżyto ozime.
 — łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła.

jęczmień ozimy.
 — łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła.

żyto.
 — łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rynchosporioza liści.

Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste�
Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka�

Z b o ż a  o z i m e  i  j a r e .

pszenica ozima.

 — mączniak prawdziwy, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.
Zalecana dawka: 0,7–1 l/ha�

pszenżyto ozime.
 — septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.

Zalecana dawka: 1 l/ha�

jęczmień ozimy.
 — rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa.

Zalecana dawka: 1 l/ha�

żyto.
 — rdza brunatna, rynchosporioza, septoriozy.

Zalecana dawka: 1 l/ha�

jęczmień jary.
 — plamistość siatkowa, rdza jęczmienia, rynchosporioza.

Zalecana dawka: 1 l/ha�
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pszenica jara.
 — brunatna plamistość liści.

Zalecana dawka: 1 l/ha�
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Uwaga:
Dawkę 1,0 l/ha środka stosować:

• w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych zbóż,

• do zwalczania brunatnej plamistości liści i fuzariozy kłosów pszenicy ozimej�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:

• pszenica, pszenżyto, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy krzewienia,

• żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,

• jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia�

Uwaga!

1� W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy kłosów na pszenicy i pszenżycie zalecany termin zabiegu 

opryskiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna� Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję 

środka�

2� Do zwalczania fuzariozy kłosów w celu ograniczenia wytwarzania mykotoksyn środek stosować zapobiegawczo (w przypad-

ku wystąpienia warunków atmosferycznych sprzyjających porażeniu) od początku do końca fazy kwitnienia�

  UWAGI:
1� Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji zbóż:

• do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub

• kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych�

  OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)
zboża – 35 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  Allegro® 250 EC
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  Alverde® 240 SC

Alverde 240 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny o działaniu żołądko-
wym, wykazuje również działanie kontaktowe, przeznaczonym do zwalczania stonki ziemniaczanej w uprawie ziem-
niaka. Na roślinie działa powierzchniowo.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
metaflumizon 
(związek z grupy karbonylohydrazyd) –(EZ)-2’-[2-(4-cyjanofenylo)-1-α,α,α-trifluoro-m-tolilo)etylideno]-4-(trifluorometoksy)
karbonylohydrazyd – 240 g w 1 litrze środka

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

ziemniak.
 — larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha� 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2–0,25 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. 
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych, 
pamiętając o zasadzie przemiennego stosowania�
Minimalna przerwa między zabiegami: 7 dni.

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, jednak nie wcześniej niż od fazy rozwinięcia 5 liści na pędzie głównym i nie później 
niż do końca fazy dojrzewania nasion i owoców�

Zalecana ilość wody: 300 l/ha�
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
NIE DOTYCZY. 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) ziemniak – 14 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.
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Basagran 480 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stoso-

wany nalistnie przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w  ziemniaku, fasoli, grochu 

jadalnym na suche nasiona i grochu jadalnym zielonym.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ
bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l

2,2–ditlenek 3–izopropylo–1H–benzo–2,1,3–tiadiazyn–4(3H)–onu

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów� Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3–4 liści�

Chwasty wrażliwe np�: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, jasnota purpurowa, 

jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki 

polne, żółtlica drobnokwiatowa, krzywoszyj polny�

Chwasty średnio wrażliwe np�: fiołek polny, komosa biała, przetacznik polny, wilczomlecz obrotny�

Chwasty odporne np�: chwastnica jednostronna, samosiewy rzepaku oraz chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się 

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ziemniak.
Termin stosowania: po wschodach, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10–15 cm�

Zalecana dawka: 3 l/ha�

lub:

W celu zwiększania skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG:

Basagran 480 SL 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha.

Stosować jako zabieg uzupełniający, gdy zastosowane wcześniej doglebowo środki chwastobójcze nie zniszczyły chwastów 

w zadowalającym stopniu�

Uwaga

1�  Przed zabiegiem nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych�

2� Przed zastosowaniem mieszaniny środków Basagran 480 SL z Sencor 70 WG zapoznać się z  treścią etykiety–instrukcji 

stosowania środka Sencor 70 WG w celu określenia wrażliwości odmianowej ziemniaka� 

3� Stosowanie środka Basagran 480 SL w mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG w ziemniaku zwiększa skuteczność 

zwalczania chwastów (m�in� chwastnicy jednostronnej)�

groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona. 
Termin stosowania: przy wysokości roślin 6–12 cm, tj� na początku pojawienia się wąsów czepnych�

Zalecana dawka: 2,5–3 l/ha�

Basagran 480 SL można również stosować z adiuwantem Olbras 88 EC: 

Basagran 480 SL 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha�

fasola.
Termin stosowania: od fazy 1 pary trójdzielnych liści�

Zalecana dawka: 2,5–3 l/ha�

  Basagran® 480 SL
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Środek można stosować również w dawce dzielonej:

pierwszy zabieg wcześnie po wschodach chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej fasoli:

Basagran 480 SL 1,25 l/ha

drugi zabieg w 7–10 dni po pierwszym:

Basagran 480 SL 1,25 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  UWAGA:
1� W przypadku stosowania środka w mieszaninie z  innymi środkami lub adiuwantami należy ściśle przestrzegać etykiety–

instrukcji stosowania tych środków lub adiuwantów�

2� Środek stosowany w ziemniakach i fasoli może powodować przemijające uszkodzenia roślin bez ujemnego wpływu na plon�

  PRZECIWWSKAZANIA
Środka Basagran 480 SL nie stosować:

• na rośliny zwiędnięte, chore lub uszkodzone przez szkodniki,

• bezpośrednio przed spodziewanym deszczem i po deszczu,

• w temperaturze powyżej 22°C i poniżej 10°C�

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� W przypadku 

konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na polu potraktowanym środkiem można uprawiać rośliny, w których środek 

jest zalecany�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY.

  Basagran® 480 SL



14

Bellis 38 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym 

do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami przechowalniczymi: 

gorzką zgnilizną jabłek, gorzką zgnilizną gruszek oraz mokrą zgnilizną gruszek. Środek Bellis 38 WG stosuje się przy 

użyciu opryskiwaczy sadowniczych. 

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
boskalid – związek z grupy anilidów – 25,2% (252 g/kg)

piraklostrobina – związek z grupy strobiluryn – 12,8% (128 g/kg)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
jabłoń (choroby przechowalnicze).

 — gorzka zgnilizna jabłek.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 8–14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha� 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: Środek stosować na 7–21 dni przed zbiorem (BBCH 79–85), najlepiej jednokrotnie, a w sytuacjach koniecz-

nych maksymalnie 2 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego�

W przypadku dwukrotnego stosowania zabiegi wykonać:

• pierwszy zabieg na 3 tygodnie przed zbiorem owoców,

• drugi zabieg nie później niż 7 dni przed zbiorem�

S t o s o w a n i e  ś r o d k a  o c h r o n y  r o ś l i n  w  u p r a w a c h  m a ł o o b s z a r o w y c h �

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszaro-

wych ponosi wyłącznie jego użytkownik�

grusza (choroby przechowalnicze).
 — gorzka zgnilizna gruszek, mokra zgnilizna gruszek.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 8–14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: Środek stosować na 7–21 dni przed zbiorem, najlepiej jednokrotnie� W przypadku dwukrotnego stosowania 

zabiegi wykonać:

• pierwszy zabieg na 3 tygodnie przed zbiorem owoców

• drugi zabieg nie później niż 7 dni przed zbiorem�

  Bellis® 38 WG
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  Bellis® 38 WG

  UWAGI:
1� Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku bardzo dużego zagrożenia chorobowego�

2� Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY.

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) jabłoń, grusza – 7 dni.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) jabłoń – NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.
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Bi 58 Nowy 400 EC jest środkiem owadobójczym, koncentratem do sporządzania emulsji wodnej o działaniu żołądko-

wym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. 

W roślinie działa systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ 
dimetoat (związek z grupy fosfoorganicznych) – 400 g/l (37,38%)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: cykloheksanon�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  r o l n i c z e . 
pszenica ozima, jęczmień jary.

 — mszyce.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha�

Stosować po wykłoszeniu nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 59–77)�

 — skrzypionki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha�

Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 59–77)� 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  UWAGI:
Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 
(okres prewencji) NIE DOTYCZY.

  PREWENCJA DLA PSZCZÓŁ  
(okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ  
(okres karencji) pszenica ozima – 21 dni, jęczmień jary – 21 dni.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI  
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

  Bi 58® Nowy 400 EC
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Biathlon 4 D jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, 

przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. 

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
tritosulfuron – związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika – 71,4% (714 g/kg)

florasulam – związek z grupy pochodnych triazolopirymidyn – 5,4% (54 g/kg)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
Biathlon 4 D jest selektywnym herbicydem systemicznym, pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany 

jest w roślinie� 

Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka� 

W czasie suchej pogody oraz niedostatecznej wilgotności wchłanianie środka może zostać nieznacznie obniżone� W tym przypad-

ku zaleca się zastosowanie herbicydu w mieszaninie z adiuwantem Dash HC� 

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, ru-

mianek bezpromieniowy, ostróżeczka polna, powój polny, poziewnik szorstki, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, 

stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia�

Chwasty średnio wrażliwe: blekot pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń 

polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, rdest ptasi�

Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, fiołek trójbarwny�

Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
pszenica ozima, pszenżyto ozime.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04–0,07 kg/ha�

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.  

Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39)�

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności 

zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC�

Biathlon 4D 0,04–0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha.

jęczmień ozimy, żyto ozime.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04–0,07 kg/ha�

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.  

Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39)�

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczno-

ści zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC�

Biathlon 4D 0,04–0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha.

  Biathlon® 4D
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pszenica jara, jęczmień jary, owies.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04–0,07 kg/ha�

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.  

Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39)�

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczno-

ści zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC�

Biathlon 4D 0,04–0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 100–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  UWAGA:
Coroczne stosowanie herbicydu Biathlon 4D na tym samym polu może doprowadzić do uodpornienia się chwastów na substancje 

czynne herbicydu�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN 
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� 

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, 

choroby lub szkodniki), można uprawiać wszystkie zboża oraz kukurydzę� Po 60–80 dniach od zastosowania środka, po wy-

konaniu orki na głębokość co najmniej 10–15 cm, można uprawiać wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem warzyw liściastych  

i warzyw z rodziny psiankowatych�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM  
Z STOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 
(okres prewencji) NIE DOTYCZY. 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) NIE DOTYCZY.   

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz)

materiał zielony zbóż – 14 dni� 

ziarno zbóż – 50 dni� 

  Biathlon® 4D
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Butisan 400 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowa-

ny doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych 

w rzepaku ozimym i rzepaku jarym.

metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 400 g/l

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami� Działa również na chwasty po 

wschodach do fazy pierwszej pary liści�

Chwasty wrażliwe np�: chwastnica jednostronna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła 

zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne�

Chwasty średnio wrażliwe np�: fiołek polny, rdest powojowy, rdest ptasi�

Chwasty odporne np�: ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, wilczomlecz obrotny�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

rzepak jary.
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną glebę (bez grud)�

Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

rzepak ozimy.
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę�

N a s i o n a  r  z e p a k u  w y s i a ć  n a  j e d n a k o w ą  g ł ę b o k o ś ć  i  d o k ł a d n i e  p r z y k r y ć  z i e m i ą �

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

W celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów środek można stosować w tym terminie łącznie ze środkiem 

Command 480 EC w dawce:

Butisan 400 SC 2,0 l/ha + Command 480 EC 0,15–0,2 l/ha�

Uwaga

Mieszaniny ze środkiem Command 480 EC nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych)�

Podczas stosowania tej mieszaniny przestrzegać ściśle zaleceń, przeciwwskazań, środków ostrożności zawartych w etykiecie–

instrukcji stosowania środka Command 480 EC�

UWAGI

1� Niższe z zalecanych dawki środków Butisan 400 SC i Command 480 EC stosować na glebach lżejszych, a wyższe na glebach 

cięższych, o dużej zawartości próchnicy i w warunkach silnego zachwaszczenia�

  Butisan® 400 SC
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2� Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych�

3� Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści 

rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach� Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na 

glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie 

rzepaku�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

Środek ochrony roślin Butisan 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną meta-

zachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekracza-

jących łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� W przypadku konieczno-

ści wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Butisan 400 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby 

lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, 

zboża jare lub rośliny kapustne�

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, po 

wcześniejszym zaoraniu na głębokość 20 cm, poczynając od końca września można uprawiać zboża ozime�

Podczas stosowania mieszaniny ze środkiem Command 480 EC przestrzegać zaleceń następstwa roślin zgodnie z etykietą- 

instrukcją stosowania środka Command 480 EC�

  PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować w czasie wschodów rzepaku�

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)

rzepak jary, rzepak ozimy – NIE DOTYCZY.

  Butisan® 400 SC
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Butisan Duo 400 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowa-

ny doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych 

w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.

Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.

Chwasty wrażliwe np�: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, mio-

tła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne�

Chwasty średnio wrażliwe np�: dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, mak polny�

Chwasty odporne np�: gorczyca polna, ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, samo-

siewy zbóż, wilczomlecz obrotny, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się�

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 200 g/l

dimetenamid–P (związek z grupy acetamidów) – 200 g/l

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

rzepak ozimy.
Środek stosować:

a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę�

Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2–2,5 l/ha�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do 

fazy dwóch liści�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2–2,5 l/ha�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

UWAGI:

1� Niższą z zalecanych dawkę środka Butisan Duo 400 EC stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych 

o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych�

2� Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych�

3� Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub de-

formację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur� Objawy te są szczególnie 

widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie 

wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Butisan® Duo 400 EC
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Środek ochrony roślin Butisan Duo 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną 

metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekra-

czających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo�

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Duo 400 EC (w wyniku uszkodzenia roślin 

przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki o głębokości 15–20 cm, wiosną można uprawiać następujące rośli-

ny: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik oraz rzepak jary�

Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, zboża ozime można wysiewać w końcu września po wykona-

niu orki o głębokości około 15–20 cm�

  PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY.

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  Butisan® Duo 400 EC



23  Spis środków ochrony roślin i higieny sanitarnej 2014

Butisan Star Max 500 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesinoemulsji, stosowanym doglebowo lub na-

listnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH 
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 200 g/l (17,5%)

dimetenamid–P (związek z grupy acetamidów) – 200 g/l (17,5%)

chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 100 g/l (8,8%)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Środek pobierany jest poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami� Działa 

również na chwasty do fazy dwóch liści� Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby� 

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, ma-

runa bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia 

czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, rumian polny (środek w dawce 2,5 l/ha), rumianek pospolity (środek w dawce 2,5 l/ha)�

Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny (środek w dawce 2,5 l/ha)�

Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się�

Uwaga. W przypadku stosowania środka po wschodach rzepaku – komosa biała, maruna bezwonna, mak polny i tobołki polne 

mogą wykazywać średnią wrażliwość, a rdest powojowy nie jest zwalczany

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

rzepak ozimy.
Termin stosowania: środek stosować 1 raz w sezonie uprawy rzepaku w jednym z trzech terminów:

a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę� 

Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0–2,5 l/ha� 

b) 4–7 dni po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0–2,5 l/ha�

 

c) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do 

fazy dwóch liści�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0–2,5 l/ha� 

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Butisan® Star Max 500 SC
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  UWAGI: 
1� Środek ochrony Butisan Star Max 500 Se oraz inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy 

stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg 

substancji czynnej na 1 ha�

2� Niższą z zalecanych dawkę środka Butisan Star Max 500 SE stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych 

o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych�

3� Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych�

4� Możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu, de-

formacja liści rzepaku), zwłaszcza w przypadku silnych opadów deszczu występujących po zabiegu i niskich temperatur� 

Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak 

charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku�

  PRZECIWWSKAZANIA 
Podczas stosowania nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN 
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� 

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Star Max 500 SE (w wyniku uszkodzenia 

roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki o głębokości 15–20 cm, wiosną można uprawiać następujące 

rośliny: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik oraz rzepak jary�

Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, zboża ozime można wysiewać w końcu września po wykona-

niu orki o głębokości około 15–20 cm�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ: 
NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  Butisan® Star Max 500 SC
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Cabrio Duo 112 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu 

wgłębnym (dimetomorf) oraz lokalnie systemicznym i translaminarnym (piraklostrobina), przeznaczonym do stosowa-

nia zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
dimetomorf /(E,Z)–4–[3–(4–chlorofenylo)–3–(3,4–dimetoksyfenylo)akryloilo]morfolina/ 

(związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) – 72 g/l (6,9%)

piraklostrobina /metylo N–{2–[1–(4–chlorofenylo)–1H–pyrazol–3–yloksymetylo]fenylo}(N–metoksy)karbaminian/ 

(związek z grupy strobiluryn) – 40 g/l (3,8%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ziemniak.
 — zaraza ziemniaka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0–2,5 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

• na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w rzędach,

• na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia objawów choroby na odmianach wczesnych�

Zabiegi wykonywać co 7–10 dni, maksymalnie 3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi  do innych grup che-

micznych, o odmiennym mechanizmie działania�

 — alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0–2,5 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Ilość wody dostosować do wielkości roślin�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów 

choroby, na dolnych liściach�

Zabiegi wykonywać co 7–10 dni, maksymalnie 3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicz-

nych, o odmiennym mechanizmie działania�

  Cabrio® Duo 112 EC
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  UWAGA:
W czasie stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 
(okres prewencji) NIE DOTYCZY. 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji) ziemniak – 7 dni.  

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Cabrio® Duo 112 EC



  Spis środków ochrony roślin i higieny sanitarnej 2014 27

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci zawiesino–emulsji do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym  

do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozime-

go oraz jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH 
fenpropimorf/(RS)–cis–4–[3–(4–tert–butylofenylo)–2–metylopropylo]–2,6–dimetylomorfolina

(związek z grupy morfolin) – 200g w 1 litrze środka

epoksykonazol/rac–1–[3–(2–chloro–fenylo)–2,3–epoksy–2–(4–fluorofenylo) propylo]–1H–1,2,4

triazol – (związek z grupy triazoli) – 62,5 g w 1 litrze środka

metrafenon/3–bromo–2,3,4,6–tetrametoksy–2,6–dimetylobenzofenon

(związek z grupy pochodnych keton difenylowego) – 75 g w 1 litrze środka

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

Zboża ozime.

pszenica ozima.
 — łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza liści.

Zalecane dawki: 1,4–2 l/ha�

Środek w dawce 2 l/ha stosować przy dużym nasileniu chorób i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 

do fazy pierwszego kolanka�

Uwaga: Capalo 337,5 SE ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła�

Zboża ozime i jare.

pszenica ozima.
 — mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna.

pszenżyto ozime.
 — mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna.

jęczmień jary.
 — mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa jęczmienia.

Zalecana dawka: 1,4–2 l/ha�

Środek w dawce 2 l/ha stosować przy dużym nasileniu chorób�

  Capalo® 337,5 SE
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Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:

• pszenica ozima, pszenżyto ozime: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,

• jęczmień jary: od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia�

  UWAGI:
1� Środek stosować nie więcej niż dwa razy w sezonie�

2� Środek również skuteczny w temperaturze poniżej 12°C�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary – 35 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Capalo® 337,5 SE
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Środek grzybobójczy w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicz-

nym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy 

jarej i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ
metkonazol (1RS,5RS; 1RS,5SR)–5–(4–chlorobenzylo)–2,2–dimetylo–1–(1H–1,2,4–triazol–1–ilometylo)cyklopentanol 

(związek z grupy triazoli) – 60 g w 1 litrze środka (6%)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: benzyna (ropa naftowa) alkilat ciężki, alkohol amylowy, mieszanina 

pentanolu i 2–metylobutanolu�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

pszenica ozima.
 — septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów.

pszenica jara.
 — fuzarioza kłosów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami nie powinien być krótszy niż 21 dni.

Termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59)� Stosować zapobiegawczo 

lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów�

rzepak ozimy.
 — sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza.

Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób� Wysokość dawki do-

stosować do nasilenia występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz

dynamiki wzrostu roślin�

Terminy stosowania:

1� Jesienią – w fazie 4–6 liści rzepaku

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha�

Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin�

  Caramba® 60 SL
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2� Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Stosowanie środka wiosną wpływa na skrócenie łodyg i ograniczenie wylegania�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami nie powinien być krótszy niż 21 dni�

  UWAGI
1� Opryskiwanie środkiem Caramba 60 SL wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12ºC�

2� Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji)

pszenica ozima – 35 dni,

pszenica jara – 35 dni,

rzepak ozimy – 56 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Caramba® 60 SL
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Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin oraz jednocześnie z grupy preparatów grzybobójczych w formie 

koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego w uprawie rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania 

przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Środek zawiera dwie substancje czynne:

Chlorek mepikwatu, który hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje powstanie jesienią zwartej rozety (pędu z liśćmi) 

tuż nad ziemią� Rośliny takie charakteryzuje większa odporność na mrozy oraz lepszy rozwój w okresie wiosennym� 

Metkonazol – natomiast jednocześnie zwalcza choroby grzybowe oraz dodatkowo działa jak regulator wzrostu�

Obie substancje działają plonotwórczo zwiększając pozyskiwaną masę nasion rzepaku�

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 
chlorek mepikwatu (związek z grupy piperydyn – pentametylenoimin) – 210 g/l

Chlorek 1,1–dimetylopiperydynium

metkonazol (związek z grupy triazoli) – 30 g/l

1RS,5RS; 1RS,5SR)–5–(4–chlorobenzylo)–2,2–dimetylo–1–(1,2,4–triazol–1–ilometylo) cyklopentanol

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

rzepak ozimy.
 — sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

Środek można stosować w następujących terminach:

1� Jesień 

 — sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.

Termin zabiegu: opryskiwać rośliny rzepaku w fazie 4-6 liści (BBCH 14–16)�

Zalecana dawka: 1,0 l/ha�

Zabieg wykonany jesienią wpływa na zmianę pokroju roślin, pobudzenie systemu korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety 

liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie poprawia zimotrwałość roślin rzepaku i zwiększa plon nasion�

2� Wiosna

 — sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.

Termin zabiegu: opryskiwać rośliny rzepaku na początku fazy wydłużania się pędu głównego (BBCH 32–35)�

Zalecana dawka: 1,0–1,4 l/ha�

Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym regionie oraz wrażliwości na choroby uprawianej odmiany�

Zabieg wykonany wiosną wpływa na zmianę pokroju roślin, zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie prowadzi do zwiększenia 

plonu nasion�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  Caryx® 240 SL
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  UWAGI!
• Podczas opryskiwania zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy�

• W celu zminimalizowania ryzyka i wystąpienia odporności sprawców chorób środek stosować przemiennie z fungicydami 

należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Caryx® 240 SL
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Ceando 183 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą 

o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta 

ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 100 g w 1 litrze (9,26%)

epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 83 g w 1 litrze środka (7,68%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

pszenica ozima, pszenżyto ozime.
 — łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 

do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31)�

Uwaga: Ceando 183 SC ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła oraz wykazuje średni poziom zwalczania 

łamliwości podstawy źdźbła�

pszenica ozima.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 

do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)� Środek w wyższej dawce stosować przy dużym nasileniu chorób�

pszenżyto ozime.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, rynchosporioza, brunatna plamistość liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 

do końca fazy kłoszenia BBCH 30–59)� Środek w wyższej dawce stosować przy dużym nasileniu chorób�

jęczmień jary.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa jęczmienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha�

  Ceando® 183 SC
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Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku 

kłoszenia (BBCH 29–51)� Środek w wyższej dawce stosować przy dużym nasileniu chorób�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  UWAGI:
1� Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup 

chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania�

2� Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych�

3� Środek skuteczny również w temperaturze poniżej 12°C�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY� 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ  

(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ  

(okres karencji)

pszenica ozima – 35 dni, 

pszenżyto ozime – 35 dni, 

jęczmień jary – 35 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI  
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Ceando® 183 SC
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Cleravis 492,5 SC to środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany 

nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych 

w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornych na imazamoks. Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwa-

stów. W roślinie działa systemicznie. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 375 g/l (32,5%)

chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 100 g/l (8,7%)

imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) – 17,5 g/l (1,5%)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY 
a) Stosowanie środka powschodowo (jesienią) w fazie do dwóch liści rzepaku:

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbo-

żowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne�

Chwasty średnio wrażliwe: mak polny, bodziszek drobny, chaber bławatek, samosiewy pszenicy�

Chwasty średnio odporne: fiołek polny�

Chwasty odporne: chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko korzeniące się�

b) Stosowanie środka powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają od dwóch do czterech liści, a chwasty znajdują się  

w fazie liścieni do fazy czterech liści:

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbo-

żowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne�

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, mak polny, samosiewy pszenicy�

Chwasty średnio odporne: fiołek polny� 

Chwasty odporne: chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko korzeniące się�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

rzepak ozimy (odmiany odporne na imazamoks).
T e r m i n  s t o s o w a n i a : 

a) powschodowo (jesienią) w fazie do dwóch liści rzepaku:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Cleravis 492,5 SC 1,5 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Cleravis 492,5 SC 1,5 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha. 

b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają od dwóch do czterech liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 

czterech liści�

W przypadku występowania maruny bezwonnej, przytulii czepnej, chabra bławatka oraz fiołka polnego stosować wyższą  

z zalecanych dawek� 

Cleravis 492,5 SC 2,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha.

  Cleravis® 492,5 SC
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Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Cleravis 492,5 SC 2,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Cleravis 492,5 SC 1,5–2,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  UWAGI:
Sucha jesień może obniżyć skuteczność herbicydu�

  PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

• na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki, 

• przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich�

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� 

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choro-

by lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY. 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  Cleravis® 492,5 SC
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Corbel 750 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy, jęczmienia i żyta przed chorobami powodowanymi przez 

grzyby. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ
fenpropimorf (substancja z grupy morfolin) – 750 g/l (79,87%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

pszenica ozima.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści .

jęczmień jary.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa.

żyto.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.

pszenżyto ozime.
 — septoriozy liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 21 dni.

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób do początku fazy strzelania 

w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–39)�

Zalecana ilość wody: 100–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  UWAGI:
1� Środek stosować przemiennie z fungicydami, należącymi do innych grup chemicznych najwyżej 2 razy w sezonie wegetacyj-

nym�

2� Środek wykazuje średni poziom zwalczania rynchosporiozy, plamistości siatkowej jęczmienia oraz septoriozy liści�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY. 

  Corbel® 750 EC
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  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji)

pszenica ozima, jęczmień jary, żyto, pszenżyto ozime – 35 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

  Corbel® 750 EC
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Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z herbicydami.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ 
oleinian metylu – 348,75 g/l (37,5 % w/w)

alkohol tłuszczowy (alkoksylowany ester kwasu fosforowego) – 209,25 g/l (22,5 % w/w)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
Dash HC należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie rejestracyjnej herbicydu, w której jest zawarta infor-

macja dotycząca stosowania tego produktu z adiuwantem ( Dash HC)�

Dodanie adiuwantu Dash HC: 

• zwiększa skuteczność stosowanych preparatów,

• obniża pH i napięcie powierzchniowe cieczy roboczej,

• uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków pogodowych (temperatura, wilgotność, promienie UV)�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA PREPARATU DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM   
ZASTOSOWANO PREPARAT MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE  
ZWIERZĘTA: 
Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA PREPARATU DO DNIA ZBIORU ROŚLINY 
UPRAWNEJ 
(okres zapobiegający zatruciu) Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA PREPARATU NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA 
PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA PREPARATU NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: 
Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu�

  Dash® HC
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Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ 
ditianon 2,3–dicyjano–1,4–ditiaantrachinon (związek z grupy antrachinonów) – 700 g/kg

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  s a d o w n i c z e .

jabłoń.
 — parch jabłoni.

Zalecane dawki: 0,5 i 0,75 kg/ha�

Wyższą dawkę stosować w przypadku dużego nasilenia choroby�

Zalecana ilość wody: 250–750 l/ha w zależności od wielkości drzew�

Delan 700 WG można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego�

Środek stosować od początku wegetacji zapobiegawczo lub interwencyjnie (do 36 godzin po infekcji)�

Delan 700 WG można stosować łącznie ze środkiem Discus 500 WG�

Zalecana dawka: Delan 700 WG – 0,3 kg/ha + Discus 500 WG – 0,2 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 250–750 l/ha w zależności od wielkości drzew�

Mieszaninę stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka lub interwencyjnie (do 48 godzin po infekcji), nie częściej niż 

2–3 razy w sezonie�

  UWAGA:
Mieszaninę stosuję się w celu zapobiegania pojawienia się form parcha jabłoni odpornych na środki z grupy strobiluryn�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): 

jabłoń – 21 dni,

jabłoń (przy łącznym stosowaniu z preparatem Discus 500 WG) – 28 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Delan® 700 WG
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Discus 500 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu quasi-

-układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.

Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej 

poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ 
krezoksym metylu /(E)–2–metoksyimino–[(2–o–toliloksymetylo)fenylo]octan metylu/ 

(związek z grupy strobiluryn) – 500 g w 1 kg środka

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
Środek najlepiej stosować w okresie najsilniejszych infekcji pierwotnych� Wykonać 2–3 zabiegi w sezonie�

R o ś l i n y  s a d o w n i c z e .
jabłoń.

 — parch jabłoni, mączniak jabłoni.

Zalecana dawka: 0,2 kg/ha�

Środek w dawce 0,2 kg/ha działa zapobiegawczo i interwencyjnie do 48 godzin po infekcji�

Termin stosowania: Środek można stosować co 7–10 dni w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, najlepiej od fazy zielonego 

pąka, nie częściej niż 2–3 razy w sezonie� 

Zalecana ilość wody: 250–750 l/ha�

Środek Discus 500 WG można być stosowany w mieszaninie ze środkiem Delan 700 WG� Mieszaninę stosuje się w celu zapo-

biegania pojawienia się form parcha odpornych na środki z grupy strobiluryn�

Zalecana dawka: Discus 500 WG – 0,2 kg/ha + Delan 700 WG – 0,3 kg/ha�

Termin stosowania: Mieszaninę stosować zapobiegawczo (najlepiej od fazy zielonego pąka) lub interwencyjnie (do 48 godzin po 

infekcji), co 7–10 dni, nie częściej niż 2–3 razy w sezonie�

Zalecana ilość wody: 250 – 750 l/ha 

  UWAGI: 
1� Środek odporny na zmywanie (40 mm), charakteryzujący się dobrą przyczepnością do liści zarówno suchych, jak i wilgot-

nych (pokrytych rosą, mgłą, kroplami lekkiej mżawki)� W przypadku gdy liście są wilgotne używać mniejszej ilości wody� 

2� Skuteczność działania środka nie zależy od  temperatury� 

3� Z uwagi na ryzyko pojawienia się odporności na związki strobilurynowe środek stosować najwyżej 2–3 razy w sezonie� 

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów środek stosować przemiennie z fungicydami z innych grup 

chemicznych, o innym mechanizmie działania�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):

jabłoń – 28 dni, jabłoń (przy łącznym stosowaniu z preparatem Delan 700 WG) – 28 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ  
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Discus® 500 WG



42

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowa-

nia zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz buraka cukro-

wego przed chorobami grzybowymi.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH 
fenpropimorf – 250 g w litrze środka

(RS)–cŻ5’–4–[3–(4–tert–butylofenylo)–2–metylopropylo]–2,6–dimetylomorfolina (związek z grupy morfolin)

epoksykonazol – 84 g w litrze środka

rac–1–[3–(2–chloro–fenylo)–2,3–epoksy–2–(4–fluorofenylo)propylo]–1H–1,2,4–triazol (związek z grupy triazoli)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

pszenica ozima, pszenżyto ozime.
 — mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów,  

czerń kłosów.

żyto ozime.
 — mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza, fuzarioza kłosów, czerń kłosów.

jęczmień ozimy.
 — mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów.

pszenica jara.
 — mączniak prawdziwy.

jęczmień jary.
 — mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa jęczmienia.

Zalecana dawka: 1,0 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

• pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime – od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia, 

• jęczmień ozimy i jary – od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia, 

• żyto – od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia�

burak cukrowy.
 — chwościk buraka, mączniak buraka.

Zalecana dawka: 1,0 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów�

  Duett® Star 334 SE
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  UWAGA:
Środek również skuteczny w temperaturze poniżej 12°C�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)

pszenica ozima i jara – 35 dni, 

jęczmień jary i ozimy – 35 dni, 

pszenżyto ozime – 35 dni, 

żyto – 35 dni, 

burak cukrowy – 35 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Duett® Star 334 SE
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Duett Ultra 497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania 

wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszen-

żyta ozimego, jęczmienia jarego i buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH 
tiofanat metylowy (substancja z grupy benzimidazoli)  –  310 g/l (26,27%) 

epoksykonazol (substancja z grupy triazoli) – 187 g/l (15,85%) 

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

pszenica ozima.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, 

fuzarioza kłosów, czerń kłosów.

Duett Ultra 497 SC wykazuje średni poziom zwalczania fuzariozy kłosów�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 

do końca fazy kłoszenia�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

pszenżyto ozime.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, 

fuzarioza kłosów, czerń kłosów. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 

do końca fazy kłoszenia�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Uwaga: Pszenżyta ozimego nie opryskiwać w okresie kwitnienia�

jęczmień jary
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienna, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza 

kłosów. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha�

  Duett® Ultra 497 SC
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Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 

do początku fazy kłoszenia�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

burak cukrowy.
 — chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5–0,6 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

UWAGI:

• Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania�

• Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY� 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji)

pszenica ozima – 35 dni, pszenżyto ozime – 35 dni, jęczmień jary – 35 dni, burak cukrowy – 28 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Duett® Ultra 497 SC
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Fastac 100 EC jest  środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kon-

taktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników kłująco–ssących i gryzących w roślinach rolni-

czych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek Fastac 100 EC stosowany jest przy użyciu opryskiwa-

czy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ 
alfa–cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g w 1 litrze środka (10,87%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

pszenica ozima.
 — mszyce.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha�

Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna�

Maksymalna liczba zbiegów: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni. 

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

 — skrzypionki.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha�

Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw�

Maksymalna liczba zbiegów: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni. 

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

jęczmień jary.
 — mszyce.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha�

Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna�

Maksymalna liczba zbiegów: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni. 

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

 — skrzypionki.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha�

Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw�

Maksymalna liczba zbiegów: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni. 

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  Fastac® 100 EC
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rzepak ozimy.
 — chowacz brukwiaczek.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1–0,12 l/ha�

Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją�

Maksymalna liczba zbiegów: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni. 

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

 — słodyszek rzepakowy i chowacz czterozębny.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1–0,12 l/ha�

Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących roślinach w stadium zwartego kwiatostanu lub 

luźnego kwiatostanu�

Maksymalna liczba zbiegów: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni. 

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

 — szkodniki łuszczynowe: pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1–0,12 l/ha�

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych�

Maksymalna liczba zbiegów: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni. 

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

groch jadalny (zielony i na suche nasiona).

 — oprzędziki.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,08–0,1 l/ha�

Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń�

Maksymalna liczba zabiegow: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

 — mszyca grochowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1–0,12 l/ha�

Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc� Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków�

Maksymalna liczba zabiegow: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  Fastac® 100 EC
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R o ś l i n y  w a r z y w n e  ( w  g r u n c i e ) .

kapusta głowiasta biała.
 — gąsienice bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha�

Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic�

Maksymalna liczba zabiegow: 2. Odstępy pomiędzy zabiegami: 7–10 dni.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

 — pchełki na rozsadniku kapusty.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha�

Opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się chrząszczy� Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodnika�

Maksymalna liczba zabiegow: 1� 

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  UWAGI: 
Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym 

mechanizmie działania�

Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC� 

Zabiegi należy przeprowadzić wczesnym rankiem lub w godzinach wieczornych� O ile zabieg musi zostać wykonany w ciągu 

dnia, dokonujemy go jedynie w dni pochmurne i chłodne�

Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza kłująco–ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte 

cieczą użytkową�

W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:  
 NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji)

pszenica ozima – 28 dni, 

jęczmień jary – 28 dni, 

groch – 14 dni,

kapusta – 14 dni,

rzepak ozimy – 49 dni�

  Fastac® 100 EC
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  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI  
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Fastac® 100 EC
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Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selek-

tywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej oraz innych chwastów jednoliściennych po wschodach 

w buraku cukrowym, pastewnym (plantacje produkcyjne), buraku cukrowym, pastewnym (plantacje nasienne), bobiku, gro-

chu jadalnym, rzepaku ozimym, ziemniaku i kukurydzy w odmianach tolerancyjnych na cykloksydym.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ 
cykloksydym (związek z grupy cykloheksanodionów) – 100 g w 1 litrze środka

rac-2-[1-(etoksyimino)butylo]-3-hydroksy-5-tian-3-ylocykloheks-2-enon 

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solvent – nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatycz-

ne, frakcja naftowa niespecyfikowana�

  DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i roz-

łogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin� Efektem działania jest żółknięcie, a następnie zasychanie

najmłodszych liści chwastów i jest to widoczne po upływie około 7-14 dni od opryskiwania�

Chwasty wrażliwe na środek: 

w dawce 1,0–1,5 l/ha np�: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, włośnica sina, 

włośnica zielona�

w dawce 3,0–4,0 l/ha np�: perz właściwy�

Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

burak cukrowy (plantacje produkcyjne).
Opryskiwać w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 

50% międzyrzędzi�

Zalecana dawka:

• 1–1,5 l/ha – chwasty jednoroczne,

• 3 l/ha – perz właściwy�

Uwagi: Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub nie wcze-

śniej niż 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz właściwy pojawiły się ponownie)�

burak cukrowy (plantacje nasienne).
Opryskiwać po wytworzeniu się pierwszej rozety do czasu osiągnięcia przez pędy nasienne wysokości 10–15 cm�

Zalecana dawka:

• 1–1,5 l/ha – chwasty jednoroczne,

• 3 l/ha – perz właściwy�

  Focus® Ultra 100 EC
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groch jadalny (na suche nasiona).
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne co najmniej 2–3 liści�

Zalecana dawka:

• 1,5 l/ha – chwasty jednoroczne, 

• 3 l/ha – perz właściwy�

rzepak ozimy.
Środek stosować:

• jesienią gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści, lub

• wiosną nie później niż do początku fazy strzelania rzepaku w pędy (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów)�

Zalecana dawka:

• 1–1,5 l/ha – chwasty jednoroczne, 

• 3 l/ha – perz właściwy�

ziemniak.
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13–15 cm),  

ale przed przykryciem międzyrzędzi�

Zalecana dawka:

• 1,5 l/ha – chwasty jednoroczne, 

• 3 l/ha – perz właściwy�

kukurydza.
Środek stosować tylko na odmianach kukurydzy tolerancyjnych na cykloksydym� Opryskiwać, gdy rośliny kukurydzy mają 

4–6 liści (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów)�

Zalecana dawka:

zwalczanie chwastów jednorocznych

• 1,0–1,5l/ha, lub

• w mieszaninie z Olbras 088 EC: Focus Ultra 100 EC 1,0 l/ha –1,25 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha

zwalczanie perzu

• 4,0 l/ha, lub

• w mieszaninie z Olbras 088 EC: Focus Ultra 100 EC 2,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha

  UWAGA: 
Zabieg środkiem Focus Ultra 100 EC w kukurydzy wykonać wyłącznie po uzyskaniu informacji czy odmiana, która będzie 

opryskiwana jest tolerancyjna na substancję aktywną cykloksydym� Informacji o odmianach kukurydzy tolerancyjnych na cy-

kloksydym udziela firma:

BASF Polska Sp� z o� o�, 

Al� Jerozolimskie 154, 

02–326 Warszawa,

tel�: (022) 570 99 99, 

fax: (022) 570 97 92�

  Focus® Ultra 100 EC
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Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN 
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� W przypadku 

wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Focus Ultra 100 EC (np� w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin 

przez choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek lub inne rośliny 

dwuliścienne� 

Po upływie 4 tygodni od zastosowania środka można uprawiać kukurydzę i inne zboża oraz mieszanki koniczyn z trawami�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)

burak, ziemniak – 56 dni, 

groch, rzepak – 30 dni, 

kukurydza – 14 dni�

  PRZECIWWSKAZANIA 
Środka nie stosować podczas długotrwałej suszy�

Po zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej�

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  Focus® Ultra 100 EC
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Intizam SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą 

o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i pszenżyta 

ozimego i buraków cukrowych przed chorobami grzybowymi.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
tiofanat metylowy/o–fenylenobis[4,4’–(3–tioallofanian)]dimetylu (związek z grupy benzimidazoli) – 310 g w 1 litrze wody

epoksykonazol/rac–1–[3–(2–chloro–fenylo)–2,3–epoksy–2–(4–fluorofenylo)propylo]–1H–1,2,4 triazol (związek z grupy triazoli) 

– 187 g w 1 litrze wody

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
pszenica ozima.

 — łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza liści

Zalecane dawki: 0,6 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 

do fazy pierwszego kolanka�

Uwaga: Środek ogranicza występowanie łamliwości podstawy źdźbła�

pszenica ozima, pszenżyto ozime.
 — mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń 

kłosów.

Zalecana dawka: 0,6 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha� 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło 

do końca fazy kłoszenia�

Uwaga! Pszenżyta nie opryskiwać w okresie kwitnienia�

burak cukrowy.
 — chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści.

Zalecana dawka: 0,5–0,6 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób�

  OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, burak cukrowy – 35 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Intizam® SC
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Jockey New 113 FS jest środkiem grzybobójczym, w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym prze-

znaczonym do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych 

i zawiesinowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH 
fluchinkonazol /3–(2,4–dichlorofenylo)–6–fluoro–2–(1H–1,2,4–triazol–1–ilo)–chinazolin–4(3H)–on 

(związek z grupy triazoli)/ – 100 g w 1 litrze środka

prochloraz /N–propylo–N–[2–(2,4,6–trichlorofenoksy)etylo]–imidazol–1–ilokarboksyamid 

(związek z grupy imidazoli)/ w kompleksie z miedzią – 13,3 g w 1 litrze środka

  ZAKRES STOSOWANIA DAWKI I TERMINY 

pszenica ozima.
 — pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka.

pszenżyto ozime.
 — pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel siewek.

żyto.
 — pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa.

Zalecana dawka: 750 ml na 100 kg ziarna�

Zaprawianie ziarna siewnego środkiem Jockey New 113 FS ogranicza występowanie zgorzeli podstawy źdźbła oraz chorób 

liści (septorioza, mączniak prawdziwy) do początku fazy strzelania w źdźbło�

  UWAGI: 
Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny�

Zaprawiać ziarno najlepiej bezpośrednio przed siewem�

Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem�

Zaprawionego ziarna używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę�

Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą�

Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie�

Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu zbadać przed siewem zdolność kiełkowania�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Jockey® New 113 FS
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Środek grzybobójczy, koncentrat stałych cząstek i małych kapsułek zawieszonych w fazie wodnej o działaniu syste-

micznym i quasi-systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych 

zbóż ozimych i jarych.

Działanie quasi-systemiczne krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez 

dyfuzję w fazie gazowej na liściach� Epoksykonazol i fenpropimorf wykazują działanie systemiczne�

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego�

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 83 g/l (8,1%)

krezoksym metylowy (związek z grupy strobiluryn) – 83 g/l (8,1%)

fenpropimorf (związek z grupy morfolin) – 317 g/l (30,8%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

R o ś l i n y  r o l n i c z e .  

Zboża ozime. 
pszenica ozima.

 — fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna 

plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha�

pszenżyto ozime.
 — fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, 

czerń zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha.

jęczmień ozimy.
 — fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plami-

stość siatkowa, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha.

żyto ozime.
 — fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  Juwel® TT 483 SE
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Zboża jare.  
pszenica jara.

 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, sep-

torioza plew.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha�

jęczmień jary.
 — rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Terminy stosowania:

1� W celu zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i łamliwości źdźbła zbóż środek stosować od początku fazy strzelania 

w źdźbło do fazy pierwszego kolanka�

2� W celu zwalczania chorób liści i kłosa środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:

• pszenica, pszenżyto, żyto – od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,

• jęczmień – od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia�

3� W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie zalecany termin opryskiwania można prze-

dłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna� Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka�

  UWAGA:
Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji zbóż�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY.

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) pszenica – 35 dni, jęczmień – 35 dni, pszenżyto – 35 dni, żyto – 35 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) ziarno zbóż – 35 dni, pozostałe części roślin – 21 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

  Juwel® TT 483 SE
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Kelvin 040 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, 

stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów 

jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony 

do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,20%)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
Kelvin 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym� Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemiesz-

czany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój� Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym 

następuje stopniowe przebarwianie się roślin� Chwasty zamierają po 10–25 dniach od zabiegu� Środek działa najskuteczniej na 

młode, intensywnie rosnące chwasty� Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka�

Chwasty wrażliwe: jednoliścienne jednoroczne: chwastnica jednostronna, włośnice jednoliścienne wieloletnie: perz właściwy

dwuliścienne jednoroczne: fiołek polny, rumian polny, tasznik pospolity, wyki�

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Na glebach piaszczystych/lekkich (zawartość frakcji gliniastej < 8%) środek może być stosowany raz na dwa lata�

kukurydza.
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2–8 liści kukurydzy (BBCH 12–18)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1–1,5 l/ha�

 — zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych.

Zabieg wykonać gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia�

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1 l/ha�

 — zwalczanie perzu właściwego.

Zabieg wykonać gdy większość chwastów osiągnęła wysokość 15–20 cm (perz ma wtedy 5–7 liści)�

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1–1,5 l/ha�

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardzo silnego zachwaszczenia perzem�

 — zwalczanie chwastów dwuliściennych.

Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2–4 liści�

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

  Kelvin® 040 SC
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Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

Uwaga: W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające 

zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin�

Szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka, Melina, Mieszko, Mona, Trophee�

Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika� Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności 

niektórych gatunków chwastów na te substancje, należy unikać corocznego stosowania na tym samym polu herbicydów zawie-

rających substancje z tej grupy chemicznej�

W celu uniknięcia tworzenia odporności chwastów na działanie środków ochrony roślin z grupy sulfonylomocznikowych należy 

stosować je przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania�

  PRZECIWWSKAZANIA
1� Środka nie stosować:

• w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,

• w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,

• na odmianę kukurydzy Koka

• bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; 

zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,

• w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C� Nie stosować środka w czasie silnego nasłonecznienia� Nie stoso-

wać środka gdy amplituda temperatur między dniem i nocą wynosi powyżej 17°C,

• na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, nadmierną wilgotność, brak odpowiedniej ilości składników 

pokarmowych, szkodniki lub choroby lub inne niekorzystne warunki� Stosowanie na bardzo lekkich glebach zwiększa ryzyko 

niekorzystnego wpływu wyżej wymienionych czynników na rośliny mokre (rosa, deszcze),

• po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających substancje aktywne z grupy związków 

fosforoorganicznych�

2� Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę (po 1 miesiącu od zastosowa-

nia środka)� W normalnych terminach agrotechnicznych jako rośliny następcze można uprawiać:

zboża ozime – po 4 miesiącach, zboża jare – po 8 miesiącach, inne rośliny – po 10 miesiącach�

Po zbiorze kukurydzy wiosną następnego sezonu wegetacyjnego i następnej jesieni można uprawiać wszystkie rośliny (około 

300 dni od zastosowania środka)�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO 
zboża ozime – po 4 miesiącach, zboża jare – po 8 miesiącach, inne rośliny – po 10 miesiącach�

  Kelvin® 040 SC
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Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym i kontaktowym prze-

znaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przy-

stosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH 
tritikonazol (E)–(RS)–5–(4–chlorobenzylideno)–2,2–dimetylo–1–(1,2,4–triazol–1 ilometylo)cyklopentanol 

(fungicyd z grupy konazoli–triazoli) – 20 g w 1 litrze środka

prochloraz kompleks z miedzią N–propylo–N–[2–(2,4,6– trichlorofenoksy) etylo]–imidazol–1–ilokarboksyamidu 

kompleks z miedzią (fungicyd z grupy konazoli–imidazoli) – 60 g w 1 litrze środka

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI  

Zboża ozime. 
pszenica ozima, pszenżyto ozime.

 — pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca.

Zalecana dawka: 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody�

jęczmień ozimy.
 — zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 250 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody�

żyto.
 — pleśń śniegowa, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody�

Zboża jare. 
pszenica jara, pszenżyto jare.

 — zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody� 

Uwaga: Środek ogranicza występowanie patogenów chorobotwórczych powodujących zgorzel siewek�

jęczmień jary.
 — głownia pyląca, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 200 ml na 100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody�

  UWAGI: 
1� Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny�

2� Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem�

3� Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem�

4� Zaprawiony materiał siewny może być użyty wyłącznie do siewu� Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę�

5� Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio zaprawionego innym środkiem ochrony roślin�

6� Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie�

  Kinto® Duo 080 FS
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  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ  
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY�

  Kinto® Duo 080 FS
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Kosynier 420 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, sto-

sowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w upra-

wie buraka cukrowego. Środek pobierany jest głównie przez korzenie chwastów, w mniejszym stopniu przez liście.  

Najskuteczniej niszczy chwasty od momentu ich skiełkowania do fazy dwóch liści.

Chwasty wrażliwe np�: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, prze-

tacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, rdest 

powojowy, fiołek polny, przetacznik perski, kurzyślad polny�

Chwasty średnio wrażliwe np�: bodziszek drobny, rdest plamisty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku�

Chwasty średnio odporne np�: chwastnica jednostronna�

Chwasty odporne np�: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się�

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
chlorydazon/ 5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on (związek z grupy dwuazyn) – 360 g w 1litrze środka

chinomerak/ kwas 7-chloro-3-metylochinolino-8-karboksylowy (związek z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego) 

– 60 g w 1 litrze środka 

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

burak cukrowy.
Środek można stosować w systemie powschodowym:

Kosynier 420 SC można stosować z środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC w dawkach dzielonych:

pierwszy zabieg (niezależnie od fazy rozwojowej buraka, chwasty w fazie liścieni)

Kosynier 420 SC 1 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha, lub

Kosynier 420 SC 1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 1,0 l/ha+ Metron Koncentrat 500 SC 1,25 l/ha

drugi zabieg (po skiełkowaniu następnych chwastów tj� najczęściej w 8–12 dni po pierwszym zabiegu)

Kosynier 420 SC 1,0–1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha, lub

Kosynier 420 SC 1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 1,0 l/ha + Metron Koncentrat 500 SC 1,25 l/ha

trzeci zabieg (po skiełkowaniu następnych chwastów tj� najczęściej w 8–12 dni po drugim zabiegu)

Kosynier 420 SC 1–1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha, lub

Kosynier 420 SC 1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 1,0 l/ha + Metron Koncentrat 500 SC 1,25 l/ha

Stosować środek na dobrze uprawnioną (bez grud) wilgotną glebę�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

Środek ochrony roślin Kosynier 420 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną chlo-

rydazon, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 

2,6 kg substancji aktywnej na ha.

  Kosynier® 420 SC
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  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo�

W przypadku wcześniejszego zaorania buraków traktowanych mieszaniną środków Kosynier 420 SC i Kemifam Super Koncen-

trat 320 EC lub Betanal Elite 274 EC + Metron Koncentrat 500 SC (w wyniku ich uszkodzenia przez choroby lub szkodniki) można 

uprawiać na tym polu burak cukrowy i pastewny, burak na wysadki i kukurydzę� Nie uprawiać roślin krzyżowych (gorczyca, 

kapustne, rzepak jary), zbóż jarych, warzyw oraz roślin pastewnych�

  PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować w terminie powschodowym:

• na plantacjach roślin chorych i uszkodzonych,

• na rośliny mokre,

• w temperaturze powyżej 25ºC,

• w okresie przed spodziewanymi lub krótko po wystąpieniu przymrozków�

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  UWAGI:
1� Wyższe dawki środka stosować na glebach ciężkich, bogatych w próchnicę lub w przypadku spodziewanego silnego za-

chwaszczenia�

2� W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o samosiewy rzepaku stosować Kosynier 420 SC 1 l/ha + Betanal Elite 

274 EC 1,0 l/ha+ Metron Koncentrat 500 SC 1,25 l/ha� 

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)

burak cukrowy – 35 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Kosynier® 420 SC
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Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie lub dogle-

bowo, przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w pszenicy ozi-

mej, pszenżycie ozimym i życie. 

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH 
pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 250 g w 1 litrze środka

N–(1–etylopropylo)–3,4–dimetylo–2,6–dinitroanilina

izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) – 125 g w 1 litrze środka

3–(4–izopropylofenylo)–1,1–dimetylomocznik

  DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Środek zawiera dwie substancje aktywne o wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania� Pobierany jest zarów-

no poprzez części nadziemne, jak i korzenie chwastów� Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach 

rozwojowych – od fazy kiełkowania do fazy dwóch liści właściwych� Środek zachowuje długotrwałe działanie w stosunku do 

chwastów później wschodzących� 

Chwasty wrażliwe np�: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maru-

na bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik kłosowy, przytulia 

czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne� 

Chwasty odporne np�: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się� 

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Zabieg wykonać jesienią po siewie, przed wschodami rośliny uprawnej lub po wschodach w fazie 1–2 liści� Zabieg można wy-

konać również  w terminie późniejszym (faza 3–4 liści zbóż), ale pod warunkiem, że chwasty znajduja się w odpowiedniej fazie 

rozwojowej (od fazy liścieni do fazy 2 liści, przytulia czepna w fazie pierwszego okółka)� Zabieg wykonany przed wschodami 

rośliny uprawnej jest odpowiedni dla zbóż wysianych po terminie optymalnym dla każdego z gatunków� 

Zalecana dawka: 4 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  UWAGA: 
Efekty działania środka są na ogół widoczne po 3–4 tygodniach od zastosowania� Pełnej oceny skuteczności chwastobójczej 

środka można dokonać dopiero w okresie wiosennym� 

  NASTĘPSTWO ROŚLIN 
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� W przypadku koniecz-

ności wcześniejszej likwidacji plantacji opryskanej środkiem Maraton 375 SC nie jest wskazane uprawianie rzepaku, cebuli, 

  Maraton® 375 SC
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buraka pastewnego, życicy trwałej i sałaty� Po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać 

lucernę, groch, pszenicę jarą i kukurydzę�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru przeznaczonego do konsumpcji) NIE DOTYCZY�

  PRZECIWWSKAZANIA: 
1� Środka nie stosować:

• na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki lub przymrozki,

• na rośliny mokre oraz krótko przed przewidywanym deszczem,

• przed spodziewanym wystąpieniem przymrozków poniżej -2°C,

• w zbożach z wsiewką roślin motylkowych�

2� Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  Maraton® 375 SC
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Medax Top 350 SC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu w postaci stę-

żonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu ro-

ślin i zapobiegania wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. Środek ochrony roślin przeznaczony  

do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
chlorek mepikwatu (związek z grupy piperydyn – pentametylenoimin) – 300 g w 1 litrze środka

chlorek 1,1–dimetylopiperydynium

proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) – 50 g w 1 litrze środka

sól wapniowa kwasu 3,5–diokso–4–1(1–oksopropylo)cykloheksanokarbosylowego

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

pszenica ozima.
Zalecana dawka: 0,8–1,25 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: śrendiokropliste�

W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować jeden raz w sezonie, od początku wzrostu źdźbła 

lub w fazie liścia flagowego�

pszenżyto ozime.
Zalecana dawka: 0,8–1,25 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste� 

W celu redukcji wysokości roślin środek stosować jeden raz w sezonie, w fazie liścia flagowego�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Medax® Top 350 SC
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Mocarz 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej stosowanym na-

listnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz 

w kukurydzy. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH 
tritosulfuron 1–(4–metoksy–6–(trifluorometylo)–1, 3, 5–triazyn–2–ylo)–3–(2–(trifluorometylo)–benzenosulfonylo)mocznik

(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 25% (250 g/kg)

dikamba kwas 3,6–dichloro–2–metoksybenzoesowy

(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 50% (500 g/kg)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Mocarz 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów� W warunkach sprzyjających dzia-

łaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7–10 dni, a po okresie 2–4 tygodni 

chwasty wrażliwe zamierają� Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od 

fazy 2 do 4 liści� Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny 

uprawnej� 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik blusz-

czykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, 

stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa�

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny�

Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi�

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste� 

pszenica ozima, pszenżyto ozime.
Środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha�

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się stosowanie herbicydu Mocarz 75 WG 

z herbicydem Apyros 75 WG w dawce: Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 – 0,020 kg/ha�

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności 

zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny środków Mocarz 75 WG i Apyros 75 WG poprzez 

dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce: Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 –0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha�

żyto.
Środek stosować wiosną w fazie krzewienia:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha� 

  Mocarz® 75 WG
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pszenica jara, jęczmień jary, owies.
Środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha�

kukurydza.
Środek stosować w fazie 2–5 liści kukurydzy:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha� 

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku koniecz-

ności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka Mocarz 75 WG poprzez dodatek adiuwanta 

Olbras 88 EC w dawce: Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha.

  UWAGI: 
1� Wyższa wilgotność gleby i powietrza oraz wyższe temperatury zwiększają skuteczność działania środka�

2� Opady deszczu 4 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają negatywnie na skuteczność działania środka�

3� W warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy 

fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin�

4� Coroczne stosowanie herbicydu Mocarz WG na tym samym polu może doprowadzić do uodpornienia się chwastów na sub-

stancje aktywne herbicydu�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN 
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� W przypad-

ku konieczności zaorania plantacji wcześniej potraktowanym środkiem (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub 

szkodniki), po upływie 2 miesięcy od momentu zastosowania środka można uprawiać wszystkie rośliny, za wyjątkiem buraka 

cukrowego, buraka pastewnego, rzepaku, gorczycy i grochu�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji) NIE DOTYCZY�

  PRZECIWWSKAZANIA 
Środka nie stosować:

• na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,

• przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich�

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  Mocarz® 75 WG
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Mythos 300 SC to środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu 

kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem i szarą 

pleśnią, gruszy przed parchem, truskawki przed szarą pleśnią oraz maliny przed szarą pleśnią i przypąkowym zamiera-

niem pędów malin.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza sadowniczego i opryskiwacza polowego.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ 
pirymetanil – 300 g/l (28,3%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

jabłoń.
 — parch jabłoni.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha�

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą�

Środek stosować:

• zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku wegetacji do końca fazy kwitnienia,

• interwencyjnie do 72 godzin po infekcji� 

Po okresie kwitnienia środek Mythos 300 SC stosować przemiennie ze środkami o działaniu systemicznym� 

Środek stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie, przy zachowaniu minimalnego odstępu między zabiegami: 7 dni�

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha�

 — szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Środek stosować w fazie pełni kwitnienia i w fazie opadania płatków kwiatowych, zwłaszcza podczas deszczowej pogody� 

Środek stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, przy zachowaniu minimalnego odstępu między zabiegami: 7 dni�

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha�

grusza.
 — parch gruszy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Środek stosować:

• zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku wegetacji do końca fazy kwitnienia,

• interwencyjnie do 72 godzin po infekcji� 

Po okresie kwitnienia środek Mythos 300 SC stosować przemiennie ze środkami o działaniu systemicznym� 

Środek stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie, przy zachowaniu minimalnego odstępu między zabiegami: 7 dni�

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha�

  Mythos® 300 SC
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truskawka.
 — szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Środek stosować od początku do końca fazy kwitnienia� 

Środek stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, przy 

zachowaniu minimalnego odstępu między zabiegami: 7 dni�

Do opryskiwania używać belki typu Fragaria lub opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza�

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha�

malina.
 — przypąkowe zamieranie pędów, szara pleśń (środek ogranicza występowanie choroby).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Środek stosować w okresie największego zagrożenia chorobami w pełni kwitnienia oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych 

pędów�  

Środek stosować nie częściej niż 3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, przy 

zachowaniu minimalnego odstępu między zabiegami: 7 dni�

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  UWAGA: 
Środek po wyschnięciu na powierzchni liści jest odporny na zmywanie przez deszcz�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ  
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY 
UPRAWNEJ 
(okres karencji) jabłka, gruszki – 56 dni, truskawki, maliny – 3 dni�

  OOKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA 
PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI  
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Mythos® 300 EC
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Środek chwastobójczy w formie zawiesinoemulsji, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych 

jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym. Środek do stosowania przy uży-

ciu opryskiwacza polowego.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 250 g/l (23,1%)

chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 33,3 g/l (3,1%)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest pobierany poprzez korzenie chwastów� Powoduje zamieranie chwastów podczas kiełkowania oraz wkrótce po ich 

wschodach� Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby�

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, 

miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, stulicha psia, 

tasznik pospolity, tobołki polne�

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny�

Chwasty odporne: wilczomlecz obrotny, gatunki wieloletnie głęboko korzeniące się�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

rzepak ozimy.
Termin stosowania: Środek stosować po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę� Nie 

mieszać środka z glebą�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5–3,0 l/ha�

Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy spodziewane jest silne zachwaszczenie�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  UWAGI
1�  Środek ochrony Nimbus 283 SE oraz inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stoso-

wać na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substan-

cji czynnej na 1 ha�

2�  W celu osiągnięcia najlepszej selektywności środka Nimbus 283 SE w stosunku do roślin rzepaku głębokość siewu powinna 

wynosić 1,5 do 2,5 cm� Nasiona przykryć dobrze uprawioną (bez brył) glebą�

3�  W warunkach wystąpienia bardzo intensywnych opadów po zastosowaniu środka lub kiedy rośliny rzepaku uległy osłabieniu 

wskutek niekorzystnych warunków rozwoju (zastoiska wodne), uszkodzeniu przez szkodniki lub porażeniu chorobami (np� 

suchą zgnilizną kapustnych) czy też wskutek przymrozków, może wystąpić zagrożenie zahamowaniem wzrostu bądź prze-

rzedzeniem łanu�

4�  Nie zaleca się stosowania środka na plantacjach w systemie uproszczonej uprawy gleby ze względu na możliwość obniżenia 

skuteczności chwastobójczej oraz selektywności środka�

  Nimbus® 283 SE
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5� W przypadku wystąpienia okresów z wysokimi temperaturami w ciągu dnia zabieg wykonać wcześnie rano lub późno wie-

czorem�

  PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

• po upływie 72 godzin od wysiewu,

• gdy głębokość wysiewu nasion rzepaku jest nierównomierna,

• na glebach bardzo lekkich,

• na glebach źle uprawionych, gdy na powierzchni znajduje się dużo brył,

• podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje,

• gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy�

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Rośliny uprawiane następczo po zbiorze rzepaku w typowym terminie, w którego ochronie zastosowanego środek Nimbus 

283 SE, powinny być wysiewane do gleby po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm�

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na głębokość 15 cm na tym samym polu 

można uprawiać: bobik, groch, kukurydzę, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniak lub len�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
warzywa liściaste (szpinak, sałata), zioła – 6 miesięcy�

  Nimbus® 283 SE
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Opera Max 147,5 SE jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsuł zawieszo-

nych w wodzie o działaniu systemicznym (epoksykonazol) oraz lokalnie systemicznym i translaminarnym (piraklostro-

bina) do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej oraz jęczmienia jarego przed 

chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH 
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 85 g/l (8,18%)

epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 62,5 g/l (6,01%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

pszenica ozima.
 — mączniak prawdziwy, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, brunatna plami-

stość liści, septorioza paskowana liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5–2 l/ha�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od momentu widocznych 5 rozkrzewień 

do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 21 dni.

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Uwaga: Środek wykazuje średni poziom zwalczania łamliwości podstawy źdźbła oraz ogranicza występowanie fuzaryjnej zgo-

rzeli podstawy źdźbła�

jęczmień jary.
 — mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza brunatna, rynchosporioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5–2 l/ha�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od momentu widocznych 5 rozkrzewień 

do początku fazy kłoszenia (BBCH 25–51)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 21 dni.

  Opera® Max 147,5 SE
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Środek Opera Max 147,5 SE można stosować także w mieszaninie ze środkiem Corbel 750 EC: 

Opera Max 147,5 SE 1,5 l/ha + Corbel 750 EC 0,5 l/ha� 

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

UWAGI:
1� Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup 

chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania�

2� Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy uzytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji) NIE DOTYCZY� 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY� 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji)

pszenica ozima – 35 dni,

jęczmień ozimy – 35 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
 (okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Opera® Max 147,5 SE
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Optan 183 SE jest środkiem grzybobójczym, w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych 

w wodzie o działaniu systemicznym (epoksykonazol) oraz lokalnie systemicznym i translaminarnym (piraklostrobina) 

do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i żyta oraz buraka cukrowego przed 

chorobami grzybowymi.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
piraklostrobina /metylo N–{2–[1–(4–chlorofenylo)–1H–pyrazol–3–iloksymetylo]fenylo}(Nmetoksy)karbaminiany 

(związek z grupy strobiluryn)/ – 133 g w 1 litrze środka

epoksykonazol /rac–1–[3–(2–chloro–fenylo)–2,3–epoksy–2–(4–fluorofenylo)propylo]–1H–1,2,4–triazol 

(związek z grupy triazoli)/ – 50 g w 1 litrze środka

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

pszenica ozima.
 — mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

żyto.
 — rdza brunatna, rynchosporioza.

Zalecana dawka: 1,5 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób�

Pszenica ozima, żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia�

burak cukrowy.
 — chwościk buraka.

Zalecana dawka: 0,5–0,7 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) 

pszenica ozima, żyto, buraki cukrowe  – 35 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Optan® 183 SE
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Orvego 525 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłęb-

nym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie pomidora przeciwko zarazie 

ziemniaka oraz ogórka przed mączniakiem rzekomym. 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
ametoktradyna (związek z grupy pochodnych pirymidynoamin) – 300 g/l (27,0%)

dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) – 225 g/l (20,3%)

  OPIS DZIAŁANIA
Orvego 525 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym  

i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie pomidora przeciwko zarazie ziemniaka oraz 

ogórka przed mączniakiem rzekomym�

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

R o ś l i n y  w a r z y w n e .

pomidor (w uprawie polowej).
 — zaraza ziemniaka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha� 

Termin stosowania: 

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie� Zabiegi 

wykonywać w odstępach co 7–10 dni, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania� 

W sezonie wegetacyjnym wykonać nie więcej niż 3 zabiegi�

Zalecana ilość wody: 700 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

ogórek (w uprawie polowej).
 — mączniak rzekomy dyniowatych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha� 

Termin stosowania: 

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym 

rejonie w odstępach co 7–10 dni, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania� 

W sezonie wegetacyjnym wykonać nie więcej niż 3 zabiegi�

Zalecana ilość wody: 700 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  Orvego® 525 SC
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  UWAGA
Aby zapobiec zjawisku odporności sprawców chorób środek może być stosowany w polowej uprawie pomidora i ogórka maksy-

malnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym� Zabiegi należy wykonać przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych,  

o odmiennym mechanizmie działania�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 
(okres prewencji) NIE DOTYCZY. 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji)

pomidory – 1 dzień,

ogórki – 1 dzień�  

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY. 

  Orvego® 525 SC
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Środek grzybobójczy, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybo-

wymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. 

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH 
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 37,5 g/l  (3,7%)

metkonazol (związek z grupy triazoli) – 27,5 g/l  (3,7%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

Zboża ozime. 
pszenica ozima.

 — łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści,  

brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5–2,5 l/ha�

pszenżyto ozime.
 — mączniak prawdziwy, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew, 

fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5–2,5 l/ha�

żyto ozime.
 — mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5–2,5 l/ha�

jęczmień ozimy.
 — rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5–2,5 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha� 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Zboża jare.

jęczmień jary.
 — rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia.

  Osiris® 65 EC
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Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5–2,5 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha� 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

UWAGI: 

1� Środek stosowany w pszenicy ozimej w dawce 2,5 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania czerni zbóż, septoriozy plew 

i łamliwości źdźbła oraz ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła� 

2� Środek stosowany w pszenicy ozimej w dawce 1,5 l/ha ogranicza występowanie fuzariozy kłosów i łamliwości źdźbła� 

3� Środek stosowany w pszenżycie ozimym w dawce 1,5 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania czerni zbóż, septoriozy plew 

i fuzariozy kłosów�

4� W celu osiągnięcia najwyższej skuteczności zwalczania następujących chorób: mączniaka prawdziwego, fuzariozy kłosów, 

fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, septoriozy paskowanej liści i rynchosporiozy zbóż stosować wyższą dawkę środka�

S t o s o w a n i e  ł ą c z n e .
W celu zwiększenia skuteczności działania środek Osiris 65 EC w dawce 1,5 l/ha można stosować łącznie ze środkiem Corbel 

750 EC w następującym zakresie: 

pszenica ozima.
 — mączniak prawdziwy, fuzarioza kłosów, septorioza plew.

pszenżyto ozime.
 — septorioza plew.

jęczmień ozimy.
 — mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia.

jęczmień jary.
 — rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa.

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Osiris 65 EC 1,5 l/ha + Corbel 750 EC 0,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha� 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Terminy stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, maksymalnie dwa razy w sezonie, 

z zachowaniem odstępu 21 dni pomiędzy zabiegami: 

• pszenica ozima, pszenżyto ozime: od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65);

• żyto ozime: od fazy liścia flagowego do początku fazy kłoszenia (BBCH 37–51);

• jęczmień ozimy: od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–37);

• jęczmień jary: od fazy drugiego kolanka do początku fazy kłoszenia (BBCH 32–51)

  Osiris® 65 EC
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  Osiris® 65 EC

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY� 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 

(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 

(okres karencji)

pszenica – 35 dni, jęczmień – 35 dni, pszenżyto – 35 dni, żyto – 35 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�
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Permuson 416 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, 

stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwu-

liściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym oraz w kapuście głowiastej (białej, czerwonej). Środek pobierany jest 

poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.

Chwasty wrażliwe np�: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przytulia czepna, przetaczniki, 

rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Chwasty średnio wrażliwe np�: gorczyca polna, rdest ptasi, tobołki polne�

Chwasty odporne np�: ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż, wilczo-

mlecz obrotny, fiołek polny�

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g w 1 litrze środka (29,5%)

chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g w 1 litrze środka (7,3%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

rzepak ozimy.
Środek stosować:

a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę�

Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5–3 l/ha�

Maksymalma dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

b) w 4–7 dni po siewie.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2–2,5 l/ha�

Maksymalma dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

c) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do 

fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie liścieni)�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha�

Maksymalma dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

rzepak jary.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5–3 l/ha�

Maksymalma dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę�

Nasiona rzepaku wysiać na jednakowa głębokość i dokładnie przykryć ziemią�

  Permuson® 416 SC
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UWAGI:

Niższą dawkę środka Permuson 416 SC stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości 

próchnicy, silnie zachwaszczonych�

Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych�

Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub defor-

mację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur� Objawy te są szczególnie widoczne 

wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na

przezimowanie oraz plonowanie rzepaku�

kapusta głowiasta (biała i czerwona).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5–3 l/ha�

Maksymalma dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

Środek ochrony roślin Permuson 416 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną 

metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekra-

czających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� W przypadku konieczno-

ści zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Permuson 416 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby 

lub szkodniki) po wykonaniu orki do głębokości 15 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień 

jary, groch, bobik, buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe), ziemniaki, rzepak jary i rośliny kapustne� Owies można uprawiać po 

głębokim wymieszaniu gleby� Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, rzepak ozimy można wysiewać 

natychmiast po bronowaniu� Zboża ozime można wysiewać w końcu września po wykonaniu orki do głębokości około 20 cm�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji) NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA NA KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
 (okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  Permuson® 416 SC
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Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym  

do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH 
dimoksystrobina (fungicyd z grupy strobiluryn) – 200 g/l

boskalid (fungicyd z grupy anilidów) – 200 g/l

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

rzepak ozimy.
 — sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób� Choroby można zwalczać wiosną 

w terminie od fazy zielonego pąka do fazy pełni kwitnienia� Jedynie w przypadku wystąpienia czerni krzyżowych zabieg można 

opóźnić do momentu wykształcenia 4–8 łuszczyn na roślinie rzepaku�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY. 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

  Pictor® 400 SC
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Polyram 70 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontakto-

wym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed chorobami. 

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego, sadowniczego i ręcznego. 

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ 
metiram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 70%

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

ziemniak.
 — zaraza ziemniaka i alternarioza.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5–1,8 kg/ha�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, Polyram 70 WG stosować maksymalnie 3 razy 

w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7–10 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami o działaniu kontaktowym, 

należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania� 

Wyższą dawkę środka i większą ilość wody stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą lub na plantacjach o bujniejszej naci 

ziemniaczanej�

R o ś l i n y  s a d o w n i c z e .

jabłoń.
 — parch jabłoni.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2,6 kg/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0–2,6 kg/ha�

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha�

Termin stosowania: 

Środek stosować 3–5 razy w sezonie wegetacyjnym z zachowaniem 7 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicyda-

mi należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania�

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą�

R o ś l i n y  w a r z y w n e .

pomidor (w gruncie).
 — zaraza ziemniaka, alternarioza.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,2–1,8 kg/ha�

  Polyram® 70 WG
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Zalecana ilość wody: 600–700 l/ha� 

Termin stosowania: 

Polyram 70 WG przeznaczony jest do opryskiwania po zastosowaniu środka o działaniu systemicznym lub wgłębnym�

Środek stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym z zachowaniem 7–10 dni odstępu między zabiegami, przemien-

nie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania� 

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą�

cebula.
 — mączniak rzekomy.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha�

Zalecana ilość wody: 600–700 l/ha. 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach co 7–10  

dni lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych na cebuli nasiennej i dymce� Środek stosować prze-

miennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania�

  UWAGI: 
1� Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu�

2� Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne�

  OKRES KARENCJI  
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):

jabłka – 21 dni, 

ziemniak – 14 dni, 

pomidor – 14 dni,

cebula – 7 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Polyram® 70 WG
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Premis 025 FS jest środkiem grzybobójczym, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania nasion. Środek o działa-

niu systemicznym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych w celu ochrony przed choro-

bami grzybowymi, w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ
tritikonazol (fungicyd z grupy konazoli–triazoli) – 25 g/l (2,34%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Zboża ozime. 
pszenica ozima.

 — śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa.

jęczmień ozimy.
 — głownia pyląca, pasiastość liści, zgorzel siewek.

Środek ogranicza występowanie: pleśni śniegowej, plamistości siatkowej, rynchosporiozy zbóż�

pszenżyto ozime.
 — zgorzel siewek, pleśń śniegowa.

żyto ozime.
Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek�

Maksymalna dawka: 200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego�

Zalecana dawka: 150–200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego�

Zboża jare.  
pszenica jara.

 — śnieć cuchnąca, zgorzel siewek.

jęczmień jary.
 — głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa, pasiastość liści.

owies.
 — głownia pyląca.

Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek�

Maksymalna dawka: 200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarnasiewnego.

Zalecana dawka: 150–200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

  Premis® 025 FS
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  UWAGI:
Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny�

Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem�

Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem�

Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą�

Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie�

Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność 

kiełkowania�

Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu� Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 
(okres prewencji) NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Premis® 025 FS
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Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym i kontaktowym prze-

znaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przy-

stosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
tritikonazol/(E)–(RS)–5–(4–chlorobenzylideno )–2,2–dimetylo–1–(1,2,4–triazol–1–ilometylo) cyklopentanol 

(fungicyd z grupy konazoli–triazoli) – 20 g w 1 litrze środka

prochioraz kompleks z miedzią/N–propylo–N–[2–(2,4,6–trichlorofenoksy)etylo]imidazol–1–ilokarboksyamidu 

kompleks z miedzią (fungicyd z grupy konazoli–imidazoli) – 60 g w litrze środka

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

pszenica ozima, pszenżyto ozime.
 — pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca.

Zalecana dawka: 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody�

jęczmień ozimy.
 — zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 250 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 mi wody�

żyto.
 — pleśń śniegowa, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody�

pszenica jara, pszenżyto jare.
 — zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 mi wody�

Uwaga: Środek ogranicza występowanie patogenów chorobotwórczych powodujących zgorzel siewek�

jęczmień jary.
 — głownia pyląca, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 200 ml na 100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody�

  UWAGI:
1� Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny�

2� Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem�

3� Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem�

4� Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu� Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę�

5� Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio zaprawionego innym środkiem ochrony roślin�

6� Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym magazynie dobrze wietrzonym�

  Premis® Pro 080 FS
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  OKRES PREWENCJI DLA, LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY�

  Premis® Pro 080 FS



89  Spis środków ochrony roślin i higieny sanitarnej 2014

Pyramin Turbo 520 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania 

wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w bu-

raku cukrowym. Środek Pyrami Turbo 520 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ
chlorydazon (związek z grupy pirydazonów) – 520 g w 1 litrze (43%)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie przez korzenie chwastów, w mniejszym stopniu przez liście� Najskuteczniej niszczy chwasty od 

momentu ich skiełkowania do fazy 2 liści�

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, rdest plamisty, 

samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne�

Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy�

Chwasty średnio odporne np.: rdest ptasi�

Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna�

  TERMIN STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

burak cukrowy – zabieg wykonać trzykrotnie.
Powschodowo

Pyramin Turbo 520 SC stosować bez względu na fazę rozwojową roślin buraka cukrowego w mieszaninie ze środkiem Kemifam 

Super Koncentrat 320 EC w dawce:

• I zabieg powschodowy

Wykonać w fazie wschodów buraka cukrowego na wschodzące chwasty�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha�

• II zabieg powschodowy

Wykonać w 8–10 dni po pierwszym zabiegu na ponownie wschodzące chwasty�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha�

• III zabieg powschodowy

Wykonać w 8–10 dni po drugim zabiegu na ponownie wschodzące chwasty�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha�

W przypadku stosowania środka ochrony roślin Pyramin Turbo 520 SC w mieszaninie ze środkiem ochrony roślin Kemifam Su-

per Koncentrat 320 EC należy stosować się do zaleceń określonych w etykiecie–instrukcji stosowania tego środka�

  Pyramin® Turbo 520 SC
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Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: 8–10 dni.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  UWAGI:
1� W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup 

chemicznych o odmiennym mechanizmie działanie�

2� Środek ochrony roślin Pyramin Turbo 520 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną  

chlorydazon, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie  

2,6 kg substancji aktywnej na ha�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� W przypadku wcześniej-

szego zaorania plantacji buraka cukrowego (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na której zastosowano 

mieszaninę środków Pyramin Turbo 520 SC + Kemifam Super Koncentrat 320 EC na polu tym można uprawiać: kukurydzę 

lub ziemniaki� Nie uprawiać roślin krzyżowych (gorczyca, kapustne, rzepak jary), zbóż jarych, warzyw oraz mieszanek roślin 

pastewnych�

  PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

1� W terminie powschodowym w buraku cukrowym:

• na plantacjach roślin chorych lub uszkodzonych,

• na rośliny mokre,

• w temperaturze powyżej 25°C,

• w okresie przed spodziewanymi lub krótko po wystąpieniu przymrozków�

2� Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji) NIE DOTYCZY.

  Pyramin® Turbo 520 SC
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Ral Super 080 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicz-

nym i kontaktowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowy-

mi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
tritikonazol/(E)–(RS)–5–(4–chlorobenzylideno)–2,2–dimetylo–1–(1,2,4–triazol–1–ilometylo)cyklopentanol 

(fungicyd z grupy konazoli–triazoli) – 20 g w 1 litrze środka

prochloraz kompleks z miedzią/N–propylo–N–[2–(2,4,6–trichlorofenoksy)etylo]imidazol–1–ilokarboksyamidu 

kompleks z miedzią (fungicyd z grupy konazoli–imidazoli) – 60 g w 1 litrze środka

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

Zboża ozime. 
pszenica ozima, pszenżyto ozime.

 — pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca.

Zalecana dawka: 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody.

jęczmień ozimy.
 — zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 250 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody.

żyto.
 — pleśń śniegowa, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody.

Zboża jare. 
pszenica jara, pszenżyto jare.

 — zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody.

Uwaga: Środek ogranicza występowanie patogenów chorobotwórczych powodujących zgorzel siewek�

jęczmień jary.
 — głownia pyląca, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 200 ml na 100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.

  UWAGI:
1� Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny�

2� Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem�

3� Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem�

  Real® Super 080 FS



92

4� Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu� Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę�

5� Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio zaprawionego innym środkiem ochrony roślin�

6� Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonymmagazynie�

  OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY.

  OKRES PREWENCJI DLA, LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  Real® Super 080 FS
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Regalis 10 WG jest środkiem 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”. Środek do stosowania przy użyciu 

opryskiwacza sadowniczego.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ 
proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) – 10%

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

jabłoń.
 — ograniczenie wzrostu pędów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,25 kg/ha�

Wysokość dawki dostosować do siły wzrostu drzew�

Zalecana ilość wody: 500–1000 l/ha�

Termin zabiegu: Zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni 4-5 liści (najczę-

ściej jest to koniec kwitnienia)� W przypadku wystąpienia wtórnego wzrostu pędów zaleca się wykonanie drugiego zabiegu�

Łączna ilość zastosowanego środka w sezonie nie może przekroczyć 2,5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 30 dni.

  UWAGI
1� Środka nie stosować w mieszaninach z dolistnymi nawozami wapniowymi�

2� Pobieranie środka przez roślinę następuje w ciągu 4 godzin od zastosowania�

3� Odpowiednia ilość cieczy użytkowej oraz wysoka wilgotność powietrza w godzinach porannych lub wieczornych zwiększa 

intensywność pobierania środka przez rośliny�

4� Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na pobliskie plantacje, w tym zwłaszcza kapusty, 

kukurydzy i owsa�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
NIE DOTYCZY.

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) jabłka – 55 dni�

  Regalis® 10 WG
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  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

W ROKU 2014 DO KAŻDEGO REGALISU DOŁĄCZONE JEST JAKO GRATIS 500 g KWASU CYTRYNOWEGO, 

KTÓRY POZWALA NA UZYSKANIE OPTYMALNEGO PH WODY DLA SKUTECZNOŚCI TEGO PRODUKTU.

  Regalis® 10 WG
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Retengo Plus 183 SE jest środkiem grzybobójczym, w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsuł zawieszo-

nych w wodzie o działaniu systemicznym (epoksykonazol) i translaminarnym (piraklostrobina) do stosowania zapobie-

gawczego i interwencyjnego w ochronie kukurydzy przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowa-

nia przy użyciu opryskiwaczy polowych. 

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 133 g w 1 litrze środka (12,84%)

epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 50 g w 1 litrze środka (4,73%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

kukurydza.
 — fuzarioza kolb kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 300–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy trzeciego kolanka do pełni 

fazy kwitnienia� 

W późniejszych stadiach rozwojowych kukurydzy, zaleca się również użycie opryskiwaczy szczudłowych�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY. 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY� 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY. 

  Retengo® Plus 183 SE
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Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontak-

towym do stosowania zapobiegawczego w ochronie czereśni, wiśni, borówki wysokiej, maliny, truskawki, winorośli, 

kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, marchwi, pasternaku, cebuli, szalotki, czosnku, brokuła, kalafiora, kapusty 

brukselki, fasoli szparagowej, groszku zielonego, bobu, bobiku, szparagów, uprawianych w gruncie: pomidora, papry-

ki, bakłażana, pepino, ogórka, cukinii, patisona, sałaty, endywii, roślin ozdobnych oraz drzew i krzewów ozdobnych, 

uprawianych pod osłonami: pomidora, papryki, bakłażana, pepino, ogórka, cukinii, sałaty, fasoli szparagowej i roślin 

ozdobnych oraz cebul tulipanów i bulw mieczyków przed chorobami grzybowymi. `Środek Rovral Aquaflo 500 SC prze-

znaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych. 

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ
iprodion – związek z grupy dikarboksymidów – 500 g/l (42,9%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

kapusta głowiasta (przeznaczona do długotrwałego przechowywania).
 — czerń krzyżowych. 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha� 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha�

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2–3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni. 

Zabiegi wykonać pod koniec okresu wegetacji kapusty� 

Ostatni zabieg wykonać na 14 dni przed zbiorem kapusty�

Zalecana ilość wody: 700 l/ha� 

kapusta pekińska. 
 — czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha� 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha� 

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2–3. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni. 

Zabiegi wykonać pod koniec okresu wegetacji kapusty� 

Ostatni zabieg wykonać na 14 dni przed zbiorem kapusty�

Zalecana ilość wody: 700 l/ha�

malina. 
 — szara pleśń, zamieranie pędów. 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha�

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5–2,0 l/ha�

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1–2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha� 

Środek stosować nie częściej niż dwa razy w sezonie� 

  Rovral® Aquaflo 500 SC 
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Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia� Następne zabiegi, w tym stosując inne fungicydy o innym mechanizmie dzia-

łania, wykonać w odstępach co 10 dni z zachowaniem okresu karencji� 

Przy dużym zagrożeniu chorobowym zaleca się wykonanie 1–2 zabiegów w sezonie po zbiorze owoców� 

Uwaga: Wskazane jest dodanie środka zwiększającego równomierność pokrycia roślin cieczą użytkową� 

truskawka. 
 —  szara pleśń.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha�

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,8–2,0 l/ha�

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1–2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha� 

Uwagi:

Wyższe dawki stosować w okresach zwiększonego zagrożenia chorobą�

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania�

Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia występowania chorób�

Ograniczyć stosowanie środka w przypadku silnego zagrożenia wystąpieniem szarej pleśni�

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne�

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszaro-

wych ponosi wyłącznie jego użytkownik�

marchew.
 — alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni. 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od fazy liścieni do fazy gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

pasternak.
 — alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni. 

  Rovral® Aquaflo 500 SC 



98

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od fazy liścieni do fazy gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

cebula, szalotka.
 — zgnilizna szyjki cebuli, szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od fazy 3–go liścia do fazy zbioru cebuli�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

czosnek.
 — zgnilizna szyjki cebuli, szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od fazy 3–go liścia do fazy zbioru czosnku�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

brokuł.
 — szara pleśń, czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Środek stosować od początku rozwoju główki do końca fazy gdy  róża osiągnie typową wielkość i kształt�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�
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kalafior.
 — szara pleśń, czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Środek stosować od początku rozwoju główki do końca fazy gdy  róża osiąga typową wielkość i kształt�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha� Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

kapusta brukselka.
 — szara pleśń, czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od początku rozwoju główki do fazy gdy główka osiąga 80% typowej wielkości�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

pomidor uprawiany w gruncie.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od początku fazy pierwszego kwiatostanu do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

papryka uprawiana w gruncie.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 
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Środek stosować od początku fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

bakłażan, pepino uprawiane w gruncie.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od początku fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

ogórek uprawiany w gruncie.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową  wielkość i kształt�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

cukinia uprawiana w gruncie.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową  wielkość i kształt�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�
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patison uprawiany w gruncie. 
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha�

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową wielkość i kształt�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

fasola szparagowa.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.

Środek stosować w fazie kwitnienia fasoli� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

bób.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.

Środek stosować w fazie kwitnienia bobu� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

groszek zielony.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać w okresie kwitnienia grochu� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�
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sałata, endywia.
 — szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od fazy 5–tego liścia do końca fazy gdy rozeta osiąga 50% średnicy typowej dla odmiany�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

szparag.
 — szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni.

Ochronę prowadzić po zbiorach wypustek, w czasie wzrostu pędów� Pierwszy zabieg wykonać po pojawieniu się objawów 

choroby (najczęściej na przełomie lipca i sierpnia)� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

pomidor uprawiany pod osłonami.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od początku fazy pierwszego kwiatostanu do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

papryka uprawiana pod osłonami.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni.
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Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od początku fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

bakłażan, pepino uprawiane pod osłonami.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od początku fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

ogórek uprawiany pod osłonami.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową  wielkość i kształt�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

cukinia uprawiana pod osłonami.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–12 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową wielkość i kształt �

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�
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sałata uprawiana pod osłonami.
szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować od fazy 5–tego liścia do końca fazy gdy rozeta osiąga 50% średnicy typowej dla odmiany�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania� 

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

fasola szparagowa uprawiana pod osłonami.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo na początku okresu kwitnienia� 

Środek stosować w fazie kwitnienia fasoli� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

bobik.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.

Środek stosować w fazie kwitnienia bobiku�

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

czereśnia, wiśnia.
 — brunatna zgnilizna drzew pestkowych.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody)� 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody)� 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.
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Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia (w okresie rozchylania się pierwszych pąków), następny zabieg wykonać w pełni 

kwitnienia� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 500–850 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

borówka wysoka.
 — szara pleśń.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody)�

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać na początku okresu kwitnienia� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 500–1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

winorośl.
 — szara pleśń.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody)�

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (0,15% tj. 150 ml/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać na początku okresu kwitnienia� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 500–1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody)�

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2%(0,2 l/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 8–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami.
 — alternarioza.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�
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Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 8–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

drzewa i krzewy ozdobne.
 — brunatna zgnilizna drzew pestkowych.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody)�

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 8–14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

tulipan.
 — szara pleśń.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody)�

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (0,2 l/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebule tulipanów zanurzyć w roztworze środka na 15 minut� Zabieg wykonać tuż przed sadzeniem cebul� 

mieczyk.
 — szara pleśń, sucha zgnilizna mieczyków.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 1% (1 l/100 l wody)�

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 1% (1 l/100 l wody)�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bulwy mieczyków zanurzyć w roztworze środka na 15 minut� Zabieg wykonać tuż przed sadzeniem bulw�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 
(okres prewencji) NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Rovral® Aquaflo 500 SC 



  Spis środków ochrony roślin i higieny sanitarnej 2014 107

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji)

U p r a w a  g r u n t o w a : 

truskawka – 2 dni,

pomidor, papryka, bakłażan, pepino, ogórek, cukinia, patison, czereśnia, wiśnia, malina, borówka wysoka – 3 dni,

kapusta głowiasta, kapusta pekińska, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, fasola szparagowa, bób, bobik – 14 dni, 

cebula, szalotka, czosnek, groszek zielony, sałata, endywia, winorośl – 21 dni, 

marchew, pasternak – 28 dni�

U p r a w a  p o d  o s ł o n a m i : 

pomidor, papryka, bakłażan, pepino, ogórek, cukinia, fasola szparagowa – 3 dni,

sałata – 14 dni, 

szparag, rośliny ozdobne, tulipan, mieczyk, drzewa i krzewy ozdobne – nie dotyczy�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�
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Signum 33 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym 

do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych cebuli, kapusty głowiastej, marchwi, 

truskawki, maliny, wiśni, czarnej porzeczki, borówki wysokiej, pasternaku, pietruszki korzeniowej, buraka ćwikłowego, sele-

ra korzeniowego, szczypiorku, brokuła, kalafiora, kalarepy, kapusty brukselki, pora, szparagów, szpinaku, kopru, pietruszki 

naciowej, selera naciowego, rukoli, czereśni, moreli, brzoskwini, śliwy; uprawianych w gruncie: pomidora, rzodkiewki, sałaty 

i endywii, roślin ozdobnych, mięty pieprzowej, bazylii pospolitej, szałwii lekarskiej, tymianku właściwego, kolendry siewnej, 

lubczyku ogrodowego, uprawianych pod osłonami: pomidora, rzodkiewki, papryki, bakłażanu, sałaty i endywii, roślin ozdob-

nych, mięty pieprzowej, bazylii pospolitej, szałwii lekarskiej, tymianku właściwego, kolendry siewnej, lubczyku ogrodowego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH 
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 6,7% (67 g/kg)

boskalid (związek z grupy anilidów) – 26,7% (267 g/kg)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  w a r z y w n e .

cebula.
 — mączniak rzekomy, alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Następne zabiegi wykonywać w odstępie co 7–10 dni� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Maksymalnie wykonać 2–3 zabiegi środkiem Signum 33 WG w sezonie.

kapusta głowiasta.
 — czerń krzyżowych, szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75–1 kg/ha�

Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji w odstępie co 7–10 dni� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Maksymalnie wykonać 3 zabiegi środkiem Signum 33 WG w sezonie.
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marchew.
 — alternarioza naci, mączniak prawdziwy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75–1 kg/ha�

Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji w odstępie co 7–10 dni� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Maksymalnie wykonać 2 zabiegi środkiem Signum 33 WG w sezonie.

pomidor (w gruncie).
 — zaraza ziemniaka, alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1–1,5 kg/ha�

Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

W zwalczaniu zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierw-

szych objawów choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie� 

W zwalczaniu alternariozy środek stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych 

objawów choroby� 

Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji w odstępie co 7–10 dni� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Maksymalnie wykonać 3 zabiegi środkiem Signum 33 WG w sezonie.

pomidor (pod osłonami).
 — szara pleśń, zaraza ziemniaka.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (200 g w 100 l wody)�

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (200 g w 100 l wody)�

Dawka cieczy użytkowej: 100 l na 1000 m2� 

Ilość cieczy użytkowej dostosować do wysokości roślin�

Termin stosowania: 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować w odstępie co 7–10 dni, przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Maksymalnie wykonać 1–2 zabiegi środkiem Signum 33 WG w sezonie.
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R o ś l i n y  s a d o w n i c z e .

truskawka.
 — szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha�

Zalecana ilość wody: 500–700 l/ha�

Termin stosowania: 

Środek stosować od początku do końca fazy kwitnienia� 

Maksymalnie wykonać 2 zabiegi środkiem Signum 33 WG w sezonie, w odstępie co 5–7 dni, przemiennie z fungicydami o od-

miennym mechanizmie działania�

wiśnia.
 — brunatna zgnilizna drzew pestkowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75–1 kg/ha�

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia (w okresie rozchylania się pierwszych pąków), drugi zabieg należy wykonać 

w fazie pełni kwitnienia� 

Wykonać 2 zabiegi środkiem Signum 33 WG w ciągu sezonu wegetacyjnego. 

Odstęp między zabiegami 5–10 dni.

malina.
 — szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha�

Zalecana ilość wody: 600–700 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Do zwalczania szarej pleśni środek stosować od początku fazy kwitnienia, co 7–10 dni przemiennie z fungicydami o odmiennym 

mechanizmie działania� 

Do zwalczania przypąkowego zamierania pędów maliny pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, gdy nowe pędy osiągną 

wysokość 10–20 cm, kolejne zabiegi wykonać w okresie kwitnienia lub po zbiorze owoców, po wycięciu starych pędów owo-

conośnych� 

Maksymalnie wykonać 2 zabiegi środkiem Signum 33 WG w sezonie.

czarna porzeczka.
 — antraknoza (opadzina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo–porzeczkowa.

Środek wykazuje średni poziom zwalczania�
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Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Pierwszy zabieg należy wykonać bezpośrednio przed kwitnieniem, kolejny po kwitnieniu, w odstępie co 7–10 dni� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

Maksymalnie wykonać 2 zabiegi środkiem Signum 33 WG w sezonie.

Uwagi: Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobami� Środek stosować prze-

miennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszaro-

wych ponosi wyłącznie jego użytkownik�

pasternak, pietruszka korzeniowa.
 — alternarioza naci, mączniak prawdziwy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 21–28 dni. 

Środek stosować od fazy 5–tego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt� 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

burak ćwikłowy.
 — mączniak prawdziwy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni. 

Środek stosować od fazy 5–tego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt� 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

seler korzeniowy.
 — zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�
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Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni. 

Środek stosować od fazy 5–tego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt� 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

rzodkiewka uprawiana w gruncie.
 — szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni. 

Środek stosować od fazy pierwszego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt�

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

 — rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo w stadium 1–2 liści właściwych�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

szczypiorek.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni. 

Środek stosować od 3 liścia� 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

 — rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

brokuł.
 — czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

  Signum® 33 WG



  Spis środków ochrony roślin i higieny sanitarnej 2014 113

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 21–28 dni. 

Środek stosować od 3 liści do końca fazy, gdy róża osiągnie 70% typowej wielkości� 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha� 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

kalafior.
 — czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 21–28 dni. 

Środek stosować od 3 liści do końca fazy, gdy róża osiągnie 70% typowej wielkości� Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, 

zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

kalarepa.
 — czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 21–28 dni. 

Środek stosować od 3 liści do końca fazy, gdy  zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości� Pierwszy zabieg wykonać zapobie-

gawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

kapusta brukselska.
 — czerń krzyżowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 21–28 dni. 

Środek stosować od 3 liści do końca fazy, gdy główka osiągnie 70% typowej wielkości� Pierwszy zabieg wykonać zapobiegaw-

czo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�
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por.
 — rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 21–28 dni. 

Środek stosować od 3 liścia do końca fazy, gdyroślina osiągnie 70% typowej wielkości� Pierwszy zabieg wykonać zapobiegaw-

czo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

szparagi.
 — szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2�

Odstęp pomiędzy zabiegami: 21–28 dni� 

Ochronę prowadzić po zbiorach wypustek, w czasie wzrostu pędów� Pierwszy zabieg wykonać po pojawieniu się objawów 

choroby (najczęściej na przełomie lipca i sierpnia)�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

sałata, endywia w uprawie gruntowej.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni. 

Środek stosować od 3 liści do końca fazy, gdy roślina osiągnie 70% masy liściowej typowej dla odmiany� Pierwszy zabieg wy-

konać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

 — rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

szpinak.
 — plamistości liści.
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Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni. 

Środek stosować od 3 liści do końca fazy, gdy roślina osiągnie 70% masy liściowej typowej dla odmiany� 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

koper.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni. 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

 — rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, zwykle na początku okresu wegeta-

cji w fazie 1–2 liści właściwych, zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności i niskiej temperatury powietrza�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

pietruszka naciowa.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni. 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

 — rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, zwykle na początku okresu wegeta-

cji, zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności i niskiej temperatury powietrza�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�
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seler naciowy.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni. 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

 — rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, zwykle na początku okresu wegeta-

cji, zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności i niskiej temperatury powietrza�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

rukola.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni. 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

 — rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, zwykle na początku okresu wegeta-

cji, zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności i niskiej temperatury powietrza�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

rzodkiewka uprawiana pod osłonami.
 — szara pleśń, rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Środek stosować zapobiegawczo od fazy pierwszego liścia do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie typową wielkość i kształt, 

lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�
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papryka, bakłażan uprawiane pod osłonami.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni. 

Środek stosować od wystąpienia rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do końca fazy, gdy owoce mają 

typową barwę� 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

sałata endywia uprawiane pod osłonami.
 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni. 

Środek stosować od 3 liści do końca fazy, gdy roślina osiągnie 70% masy liściowej typowej dla odmiany� 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczolub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

 — rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami.
 — alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg na 100 l wody�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg na 100 l wody�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–14 dni. 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby� 

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania�

 — mączniaki prawdziwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 kg na 100 l wody�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 kg na 100 l wody�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–14 dni. 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

  Signum® 33 WG
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 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg na 100 l wody�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg na 100 l wody�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–14 dni. 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

mięta pieprzowa, bazylia pospolita, szałwia lekarska, tymianek właściwy, kolendra siewna, lubczyk ogrodo-
wy uprawiane w gruncie i pod osłonami.

 — szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2�

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14–21 dni� 

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

 — rizoktonioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1�

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby�

Zalecana ilość wody: 600–800 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

czereśnia.
 — brunatna zgnilizna drzew pestkowych (grzyby z rodzaju Monilinia spp.).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 

Pierwszy zabieg wykonać w fazie białego pąka (rozchylanie się pierwszych pąków)� Następny zabieg wykonać w pełni kwitnienia� 

W razie konieczności kolejny zabieg wykonać na początku wybarwiania się owoców�

Zalecana ilość wody: 500–850 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

morela.
 — brunatna zgnilizna drzew pestkowych (grzyby z rodzaju Monilinia spp.).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 

Pierwszy zabieg wykonać w fazie różowego pąka� Następny zabieg wykonać w pełni kwitnienia� 

  Signum® 33 WG
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W razie konieczności kolejny zabieg wykonać około 3 tyg� po kwitnieniu�

Zalecana ilość wody: 500–850 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

brzoskwinia.
 — brunatna zgnilizna drzew pestkowych (grzyby z rodzaju Monilinia spp.).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.  

Opryskiwać tuż przed kwitnieniem tylko podatne odmiany� 

Zabiegi na wszystkich odmianach rozpocząć około 3 tyg� po kwitnieniu�

Zalecana ilość wody: 500–850 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

śliwa.
 — brunatna zgnilizna drzew pestkowych (grzyby z rodzaju Monilinia spp.).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10–14 dni.  

Opryskiwać tuż przed kwitnieniem tylko podatne odmiany� 

Zabiegi na wszystkich odmianach rozpocząć około 3 tyg� po kwitnieniu�

Zalecana ilość wody: 500–850 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

borówka wysoka.
 — szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.  

Środek Signum 33 WG stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się objawów choroby� 

Do zwalczania szarej pleśni środek stosować od początku fazy kwitnienia borówki wysokiej�

Zalecana ilość wody: 500–1000 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste� 

  UWAGA: 
Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania

  Signum® 33 WG
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  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 
(okres prewencji) NIE DOTYCZY. 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
 (okres karencji):

U p r a w a  g r u n t o w a : 

pomidor, truskawka, malina, czarna porzeczka, borówka wysoka – 3 dni,

wiśnia, rzodkiewka, czereśnia, morela, brzoskwinia, śliwa – 7 dni,

cebula, kapusta głowiasta, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, szczypiorek, brokuł, kalafior, 

kapusta brukselska, kalarepa, sałata, endywia, por, szpinak, koper, seler naciowy, pietruszka naciowa, rukola, mięta pieprzowa, 

bazylia pospolita, szałwia lekarska, tymianek właściwy, kolendra siewna, lubczyk ogrodowy – 14 dni,

marchew – 28 dni�

U p r a w a  p o d  o s ł o n a m i :

pomidor, papryka, bakłażan – 3 dni,

rzodkiewka – 14 dni�

Szparagi, rośliny ozdobne – nie dotyczy�  

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY. 

  Signum® 33 WG
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Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym  

do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pieczarki przed chorobami grzybowymi.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ 
sól kompleksowa prochlorazu

sól kompleksowa N–propylo–N–[2–(2,4,6–trichlorofenoksy)etylo]–1H–imidazol–1–ilokarboksyamidu i manganu (związek z grupy 

imidazoli) i manganu – 500 g w 1 litrze środka

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

pieczarki.
 — sucha zgnilizna, biała zgnilizna.

Zalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody)�

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 l/m2 podłoża�

Środek stosować jednorazowo w 4–5 dni po nałożeniu okrywy�

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) pieczarka – 10 dni�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Sporgon® 50 WP
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Springbok 400 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany 

doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych 

w rzepaku ozimym.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 200 g/l

2’,6’–dimetylo–N–(pirazol–1–ilometylo)–chloroacetanilid

dimetenamid–P (związek z grupy acetamidów) – 200 g/l

(S)–2–chloro–N–(2,4–dimetylo–3–tienylo)–N–(2–metoksy–1–metyloetylo)acetamid

Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi: alkohol benzylowy, solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory 

ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa–niespecyfikowana�

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami�

Działa również na chwasty do fazy dwóch liści�

Chwasty wrażliwe np�: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, mio-

tła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne�

Chwasty średnio wrażliwe np�: dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, mak polny�

Chwasty odporne np�: gorczyca polna, ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, samo-

siewy zbóż, wilczomlecz obrotny, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

rzepak ozimy.
Środek stosować:

a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę�

Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią�

Zalecana dawka: 2–2,5 l/ha.

b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do 

fazy dwóch liści�

Zalecana dawka: 2–2,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  UWAGI
a� Niższą z zalecanych dawkę środka Springbok 400 EC stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych o dużej 

zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych�

  Springbok® 400 EC
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b� Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych�

c� Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub de-

formację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur� Objawy te są szczególnie 

widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie 

wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku�

Środek ochrony roślin Springbok 400 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną 

metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekra-

czających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.

  PRZECIWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo�

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Springbok 400 EC (w wyniku uszkodzenia roślin 

przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki o głębokości 15–20 cm, wiosną można uprawiać następujące rośli-

ny: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik oraz rzepak jary�

Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, zboża ozime można wysiewać w końcu września po wykona-

niu orki o głębokości około 15–20 cm�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 

(okres prewencji) NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji) NIE DOTYCZY�

  Springbok® 400 EC
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Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie i przezna-

czonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych 

w kukurydzy, stosowany wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC. Środek przeznaczony do stosowania 

przy użyciu opryskiwacza polowego.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH 
dikamba /kwas 3,6–dichloro–2–metoksybenzoesowy/

(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 160 g/l (14,4%)

topramezon /[3–(4,5–dihydro–1,2–oksazol–3–ylo)–4–mesylo–o–tolylo](5–hydroksy–1–metylopirazol–4–ylo)metanon/

(związek z grupy benzoilopirazoli) – 50 g/l (4,5%)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest 

powojowy, szarłat szorstki, tobołki polne�

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek Stellar 210 SL stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC� 

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

kukurydza.

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach, w fazie 2–6 liści właściwych kukurydzy, jeden raz w sezonie� 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Stellar 210 SL 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Stellar 210 SL 1,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha lub Stellar 210 SL 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha�

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

• na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,

• przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich�

  Stellar® 210 SL
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Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY.

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) kukurydza – 28 dni.

  Stellar® 210 SL
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Stomp 330 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo 

lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie ziemnia-

ka cebuli oraz kapusty. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ 
pendimetalina N–(1–etylopropylo)–3,4–dimetylo–2,6–dinitroanilina (związek z grupy dinitroanilin) – 330 g/l (31,3%)

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne,  

frakcja naftowa niespecyfikowana�

  DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów� Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania 

i wschodów� Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy 

dwóch liści właściwych�

Chwasty wrażliwe np�: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, krzywoszyj polny, ma-

runa bezwonna, przetacznik perski, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne�

Chwasty średnio wrażliwe np�: bratek polny, chaber bławatek, dymnica pospolita�

Chwasty odporne np�: skrzyp polny, żółtlica drobnokwiatowa�

Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania� 

Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

R o ś l i n y  r o l n i c z e .
ziemniak.
Termin stosowania:

Środek stosować przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola� 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5–5 l/ha�

W celu poszerzenia zakresu działania, Stomp 330 EC można  stosować przedwschodowo łącznie ze środkiem Afalon Dysper-

syjny 450 SC w dawce: Stomp 330 EC 3,5–5l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 2l/ha

Uwaga!

1� Nie stosować środka po wschodach ziemniaków� 

2� Mieszaninę środków Stomp 330 EC + Afalon Dyspersyjny 450 Sc sporządzić bezpośrednio przed zabiegiem�

R o ś l i n y  w a r z y w n e .
cebula (z siewu).
Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3–5 l/ha�

lub

Środek stosować  po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1–2 liści, na powierzchnię wolną od chwastów�

  Stomp® 330 EC



127  Spis środków ochrony roślin i higieny sanitarnej 2014

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3–4 l/ha�

Uwaga! Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm� 

cebula (z dymki).
Termin stosowania: Środek stosować do 5 dni po sadzeniu dymki�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4–5 l/ha�

lub  

po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5–10 cm, na kiełkujące i wschodzące chwasty�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha� 

kapusta głowiasta (z rozsady).
Termin stosowania: Opryskiwać przygotowane pole bezpośrednio przed sadzeniem rozsady� 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3–4 l/ha�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha� Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  UWAGA! 
Środek Stomp 330EC może spowodować przemijające uszkodzenia, ewentualnie przejściowe zahamowanie wzrostu roślin 

uprawnych, do odchwaszczania których jest zalecany� Objawy te nie mają istotnego wpływu na plonowanie roślin�

  PRZECIWWSKAZANIA
1� Środka nie stosować:

• na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą,

• w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin�

2� Środka nie mieszać z glebą� 

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� W przypadku wcześniejszego likwi-

dowania plantacji opryskanej środkiem Stomp 330 EC, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby 

można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak  oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek (ziemniak, 

cebula, kapusta głowiasta)�

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY.

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  Stomp® 330 EC
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Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą stosowany doglebowo, prze-

znaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w ziemniaku i kukurydzy. 

Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich 

kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia 

a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Środek Stomp 400 SC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu 

opryskiwaczy polowych.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna 

bezwonna, rdest powojowy, tobołki polne, włośnice i wyki�

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny i rumianek pospolity�

Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku�

Chwasty odporne: przetacznik polny�

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ:
pendimetalina– N–(1–etylopropylo)–3,4–dimetylo–2,6–dinitroanilina 

(związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ziemniak.
Środek stosować przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola� 

Nie stosować środka po wschodach ziemniaków�

Zalecana dawka: 3,0–4,0 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania� 

Na glebach lżejszych stosować niższe dawki a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy�

W celu poszerzenia spektrum zwalczania chwastów środek Stomp 400 SC można stosować przedswschodowo w mieszaninie 

ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC

Zalecana dawka: Stomp 400 SC 3,0–4,0 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 2,0 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

kukurydza.
Zalecana dawka: 3,0 l/ha�

Środek stosować bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów�

Zalecana ilość wody: 300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo� W przypadku wcześniejszego likwi-

dowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać 

pszenicę jarą, jęczmień jary, oraz te rośliny, do odchwaszczania których zaleca się stosowanie środka Stomp 400 SC�

  Stomp® 400 SC
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  OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) NIE DOTYCZY.

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

• na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą,

• w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin�

Środka nie mieszać z glebą�

  Stomp® 400 SC
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Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym  

do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i żyta ozimego przed chorobami 

grzybowymi.

dimoksystrobina (fungicyd z grupy strobiluryn) – 133 g w litrze środka

(E)–2–(metoksyimino)–N–metylo–2–[α–(2, 5–ksyloksy)–o–tolylo]acetamid

epoksykonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 50 g w litrze środka

rac–1–[3–(2–chloro–fenylo)–2,3–epoksy–2–(4–fluorofenylo)propylo]–1H–1,2,4–triazol

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: alkohole alifatyczne oksyetylowane, oksypropylowane�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji zbóż�

Z b o ż a  o z i m e .

pszenica ozima.
 — mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.

żyto ozime.
 — rdza brunatna, rynchosporioza.

Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:

• pszenica, żyto: od końca fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia

  UWAGI:
W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy kłosów na pszenicy ozimej zalecany termin zabiegu opry-

skiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna� Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka�

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegającyzatruciu) NIE DOTYCZY.

  OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)

pszenica ozima, żyto ozime – 35 dni�

  Swing® Top 183 SC



  Spis środków ochrony roślin i higieny sanitarnej 2014 131

Środek  grzybobójczy w postaci płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym, przeznaczony  

do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystoso-

wanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Fungicyd przeznaczony jest do zwalczania chorób odnasiennych oraz 

chorób liści.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ
fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 333 g/l (28,78%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

pszenica ozima.
 — septorioza liści, pleśń śniegowa.

Ponadto środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego�

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna siewnego�

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 150 ml/100 kg ziarna siewnego�

jęczmień ozimy.
 — pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienna, pleśń śniegowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna siewnego�

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 150 ml/100 kg ziarna siewnego�

jęczmień jary.
 — pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienna.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna siewnego�

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 75–150 ml/100 kg ziarna siewnego�

S t o s o w a n i e  w  m i e s z a n i n i e  z e  ś r o d k i e m  K i n t o ® D u o  0 8 0  F S �

pszenica ozima.
 — septorioza liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Systiva 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 200 mlna 100 kg ziarna siewnego;

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 

Systiva 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml na 100 kg ziarna siewnego�

jęczmień ozimy.
 — mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Systiva 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 250 mlna 100 kg ziarna siewnego;

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 

Systiva 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 250 ml na 100 kg ziarna siewnego�

  Systiva® 333 FS
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jęczmień jary.
 — pasiastość liści jęczmienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 

Systiva 333 FS 75 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml na 100 kg ziarna siewnego;

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 

Systiva 333 FS 75 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml na 100 kg ziarna siewnego�

  UWAGI:
Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny�

Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem�

Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem�

Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu� Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę�

Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio zaprawionego innym środkiem ochrony roślin�

Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: 
NIE DOTYCZY.  

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA,W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.  

  Systiva® 333 FS



  Spis środków ochrony roślin i higieny sanitarnej 2014 133

  Preparat® FORMULACJA

Tercel 16 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontakto-

wym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni oraz mączniakiem 

jabłoni.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ
ditianon /2,3–dicyjano–1,4–ditiaantrachinon (związek z grupy antrachinonów)/ – 12%

piraklostrobina /metylo N–{2–[1–(4–chlorofenylo)–1H–pyrazol–3–iloksymetylo]fenylo} (N–metoksy) karbaminian 

(związek z grupy strobiluryn)/ – 4%

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

jabłoń.
 — parch jabłoni, mączniak jabłoni.

Zalecane dawki: 2,0 i 2,5 kg/ha�

Wyższą dawkę stosować w przypadku dużego nasilenia chorób�

Zalecana ilość wody: 250–750 l/ha�

Ilość wody dostosować do fazy rozwojowej drzew i ich wielkości oraz typu opryskiwacza�

Środek stosować od początku wegetacji, przed kwitnieniem i po kwitnieniu, zapobiegawczo lub interwencyjnie, nie częściej niż 

dwa razy w sezonie�

  OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)

jabłka – 35 dni.

  OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  Tercel® 16 WG
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Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym do 

stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych zbóż ozimych i jarych. 

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
boskalid /2–chloro–N–(4’–chlorobifenyl–2–yl)nikotynamid/ (związek z grupy anilidów) – 233 g /l (20,8%)

epoksykonazol /rac–1–[3–(2–chloro–fenylo)–2,3–epoksy–2–(4–fluorofenylo)propylo]–1H–1,2,4–triazol/ 

(związek z grupy triazoli) – 67 g /l (6,0%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

Zboża ozime.  
pszenica ozima.

 — septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha�

Uwaga: Przy wysokim nasileniu występowania mącznika prawdziwego środek ogranicza występowanie choroby�

Środek Track 300 SC można stosować w mieszaninie z środkiem Flexity 300 SC:

septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła�

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:

Track 300 SC 1,0 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha lub

Track 300 SC 1,2 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha�

Uwaga W ochronie pszenicy ozimej przed łamliwością źdźbła zalecane jest zastosowanie wyższej dawki środka Track 300 SC 

(1,2 l/ha) w mieszaninie ze środkiem Flexity 300 SC w dawce 0,3 l /ha, ponieważ niższa dawka środka Track 300 SC (1,0 l/ha) 

może mieć tylko działanie ograniczające�

Zboża jare. 
jęczmień jary.

 — plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha�

Środek Track 300 SC można stosować w mieszaninie z środkiem Flexity 300 SC:

 — plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia.

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:

Track 300 SC 1,0 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha lub

Track 300 SC 1,2 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha�

Termin stosowania:

Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, z zachowaniem odstępu 21 dni pomiędzy zabiegami:

Pszenica ozima: od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29–55);

Jęczmień jary: od fazy drugiego kolanka do widocznych pierwszych ości (BBCH 32–49)�

  Track® 300 SL
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Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  UWAGI
1� W celu ograniczenia występowania łamliwości źdźbła zabieg wykonać w fazie BBCH 29–32 (od końca fazy krzewienia do 

fazy drugiego kolanka)�

2� Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie przemiennie z fungicydaminależącymi do innych grup chemicznych, 

o odmiennym mechanizmie działania�

3� Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
NIE DOTYCZY.

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) pszenica – 35 dni, jęczmień – 35 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

  Track® 300 SL
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Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym  

do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych zbóż ozimych i jarych. 

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
boskalid /2–chloro–N–(4’–chlorobifenyl–2–yl)nikotynamid/

(związek z grupy anilidów) – 233 g /l (20,8%)

epoksykonazol /rac–1–[3–(2–chloro–fenylo)–2,3–epoksy–2–(4–fluorofenylo)propylo]–1H–1,2,4–triazol/ 

(związek z grupy triazoli) – 67 g /l (6,0%)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

R o ś l i n y  r o l n i c z e .

Zboża ozime. 
pszenica ozima.

 — septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha�

Uwaga: Przy wysokim nasileniu występowania mącznika prawdziwego środek ogranicza występowanie choroby�

Środek Ventur 300 SC można stosować w mieszaninie z środkiem Flexity 300 SC: 

 — septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła.

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:

Ventur 300 SC 1,0 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha, lub

Ventur 300 SC 1,2 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha�

Uwaga. W ochronie pszenicy ozimej przed łamliwością źdźbła zalecane jest zastosowanie wyższej dawki środka Ventur 300 SC 

(1,2 l/ha) w mieszaninie ze środkiem Flexity 300 SC w dawce 0,3 l /ha, ponieważ niższa dawka środka Ventur 300 SC (1,0 l/ha) 

może mieć tylko działanie ograniczające�

Zboża jare. 
jęczmień jary

 — plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2–1,5 l/ha�

Środek Ventur 300 SC można stosować w mieszaninie z środkiem Flexity 300 SC:

 — plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia.

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:

Ventur 300 SC 1,0 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha, lub

Ventur 300 SC 1,2 l/ha + Flexity 300 SC 0,3 l/ha�

  Ventur® 300 SC
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Termin stosowania:

Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, z zachowaniem odstępu 21 dni pomiędzy zabiegami:

• pszenica ozima: od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29–55);

• jęczmień jary: od fazy drugiego kolanka do widocznych pierwszych ości (BBCH 32–49)�

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste�

  UWAGI
1� W celu ograniczenia występowania łamliwości źdźbła zabieg wykonać w fazie BBCH 29- 32 (od końca fazy krzewienia do 

fazy drugiego kolanka)�

2� Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, 

o odmiennym mechanizmie działania�

3� Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
NIE DOTYCZY�

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji)pszenica – 35 dni, jęczmień – 35 dni�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  Ventur® 300 SC
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  Preparat® FORMULACJA  Wing® P 462,5 EC

Wing P 462,5 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczo-

nym do przedwschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i chwastnicy jednostronnej w ku-

kurydzy. Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Środek do stosowania przy użyciu opry-

skiwaczy polowych.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
dimetenamid–P: związek z grupy acetamidów – 212,5 g/l (19,7%)

pendimetalina: związek z grupy dinitroanilin) – 250 g /l (23,2%)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, przytulia czepna, komosa biała, rdest ptasi, tobołki polne, gwiazdnica pospolita�

Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowy, fiołek polny, rumian polny�

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

kukurydza.
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha�

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha�

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy�

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste�

  PRZECIWWSKAZANIA 
Środka nie stosować:

• przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich� 

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach�

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 
(okres prewencji) dla ludzi – 48 h�
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  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) kukurydza – NIE DOTYCZY�

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY�

  Wing® P 462,5 EC
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Zampro 56 WG to środek grzybobójczy w formie granul przeznaczony do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu 

powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie. 

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
ametoktradyna (związek z grupy pochodnych pirymidynoamin) – 8% (80 g/kg)

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 48% (480 g/kg)

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ziemniak.
 — zaraza ziemniaka, alternarioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha� 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0–2,5 kg/ha� 

Termin stosowania: 

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie�

Zabiegi wykonywać w odstępach co 5–10 dni, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania� 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4�

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha�

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste� 

  PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach, 

• nakładania się cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne�

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM 
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA 
(okres prewencji) NIE DOTYCZY. 

  OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY. 

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ 
(okres karencji) ziemniaki – 7 dni. 

  Zampro® 65 WG
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  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ 
DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI 
(okres karencji dla pasz) NIE DOTYCZY.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM 
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY. 

  Zampro® 65 WG
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Środki higieny sanitarnej
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Koncentrat owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny stosowany wewnątrz pomieszczeń do zwalczania owadów biega-

jących oraz latających: pleśniakowca lśniącego, much, muchówek, komarów, prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek 

faraona, rybików cukrowych. Wykazuje przedłużone działanie.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ 

3-(2,2-dichloroetenylo)-2�2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan

[l�alfa�(S*),3�alfa�]-(�alfa�)-cyjano-(3-fenoksyfenyol)metylu/alfa-cypermetryna – 15 g/l

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
Preparat przeznaczony jest do zwalczania owadów latających i biegających w higienie sanitarnej: pleśniakowca lśniącego, 

much, muchówek, komarów, prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona, rybików cukrowych� Fendona 1,5 SC może być 

stosowany w pomieszczeniach inwentarskich, mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz fabrycznych� Preparat 

wykazuje właściwości owadobójcze wewnątrz pomieszczeń�

Preparat wykazuje przedłużone działanie, które utrzymuje się:

• do 29 tygodni w przypadku pleśniakowca lśniącego na wszystkich powierzchniach za wyjątkiem powierzchni pokrytych 

PCV, na których przedłużone działanie utrzymuje się do 18 tygodni,

• do 26 tygodni w przypadku much i muchówek, 

• przez 4 tygodnie w przypadku komarów, prusaków, karaluchów, mrówek faraona, rybików cukrowych, pluskiew� 

Stosować preparat w następującej dawce:

200 ml produktu z 4,8 l wody, następnie stosować 5 l tak przygotowanego roztworu na 100 m2 powierzchni�

  SPOSÓB WYKONANIA ZABIEGU
Zabieg może być wykonany za pomocą większości typów opryskiwaczy ręcznych plecakowych dostosowanych do oprysku 

grubokroplistego pod niskim ciśnieniem�

Podstawową zasadą właściwego wykonania zabiegu jest dokładne pokrycie cieczą (do momentu początku minimalnego jej 

ściekania) powierzchni dezynsekowanych – ścian, podłóg oraz zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni budynków, po któ-

rych owady biegają lub na których siadają� 

W przypadku zwalczania pleśniakowca lśniącego należy preparat nanieść na powierzchnię ścian, łączenie pomiędzy ścianą 

i posadzką, oraz wszystkie miejsca i okolice miejsc, gdzie szkodniki mogą bytować� 

W przypadku zwalczania much w pomieszczeniach inwentarskich opryskiwać należy powierzchnie, na których muchy naj-

chętniej przebywają, jak nasłonecznione fragmenty ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, przegrody itp� Wskazane jest rów-

nież opryskiwanie miejsc składania odpadów (o ile nie są one wykorzystywane, jako karma dla zwierząt) oraz innych miejsc, 

w których wylęgają się owady� 

W przypadku zwalczania komarów należy opryskać powierzchnie ścian wewnątrz oraz inne miejsca, na których owady chętnie 

siadają, ze szczególnym uwzględnieniem ościeży drzwi i okien� 

W przypadku zwalczania prusaków szczególną uwagę zwrócić należy na miejsca gnieżdżenia się owadów (naroża ścian, szpary 

w podłodze, szczeliny w murze zwłaszcza przejścia przewodów i rur, miejsca za listwami, tapetami, tylne części mebli i obrazów, 

okapy)�

  Fendona® 1,5 SC
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Koncentrat owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny. Wykazuje działanie kontaktowe i pokarmowe.

  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ 

alfa–cypermetryna – 60 g/l

(1RS,3RS)–3–(2,2–dichlorowinylo)–2,2–dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)–α–cyjano–3–fenoksybenzylu

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 

Preparat przeznaczony do jest do zwalczania owadów latających i biegających w higienie sanitarnej: much, komarów, pru-

saków, karaluchów, mrówek faraona� Fendona 6 SC może być stosowana w pomieszczeniach inwentarskich, mieszkalnych, 

biurowych, użyteczności publicznej oraz fabrycznych�

Stosować preparat w stężeniu 0,5% (25 ml preparatu w 5 l wody).

W wyjątkowych przypadkach przy znacznej ilości infestacji np� przy zwalczaniu much w pomieszczeniach inwentarskich lub du-

żej porowatości powierzchni stężenie można zwiększyć do 1,0% (50 ml preparatu w 5 l wody), 1 litr płynu roboczego wystarcza 

na opryskanie 20 m2 powierzchni (około 50 ml cieczy roboczej na 1 m2)�

  Fendona® 6 SC
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Storm Gryzki Woskowe to gotowy do użycia produkt gryzoniobójczy w postaci bloczków woskowych, przeznaczony 

do stosowania wewnątrz i wokół budynków. Produkt przeznaczony jest do zwalczania myszy domowej (Mus muscu-

lus/domesticus), szczura wędrownego (Rattus norvegicus) i szczura śniadego (Rattus rattus).

Wykazuje również działanie na myszy i szczury odporne na antykoagulanty pierwszej generacji np. warfaryna, na 

szczury wędrowne odporne na antykoagulanty drugiej generacji: difenakum i bromadiolon, oraz na myszy odporne 

na bromadiolon.Preparat przeznaczony do użytku powszechnego.

  SUBSTANCJA CZYNNA 
flokumafen – 0,05 g/kg (0,005%)

  SPOSÓB STOSOWANIA 

Z w a l c z a n i e  s z c z u r ó w .  
Zwalczanie szczurów Wykładać po 8–15 bloczków preparatu (32–60 g przynęty) w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczo-

nych co 5–10 m (w zależności od poziomu infestacji tzn� liczebności populacji)�

Z w a l c z a n i e  m y s z y .
Wykładać po 4–8 bloczków preparatu (16–32 g przynęty) w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1–2 m 

(w zależności od poziomu infestacji tzn� liczebności populacji)�

Dozwolone jest jedynie stosowanie produktu w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem 

karmnikach deratyzacyjnych� Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża, ściany lub innego stałego elementu�

Dozwolone jest jedynie stosowanie produktu w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem 
karmnikach deratyzacyjnych� Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża, ściany lub innego stałego elementu�

Punkty wyłożenia preparatu sprawdzić po 4 i 7 dniach, a następnie regularnie co 7 dni� Za każdym razem należy uzupełniać 
pobraną przynętę, a zapleśniałą lub zanieczyszczoną należy wymienić na świeżą� Jeśli przynęta została całkowicie pobrana 
w danym punkcie, należy ją uzupełnić i rozważyć zwiększenie liczby punktów, lub zwiększyć częstotliwość sprawdzania danego 
punktu� Preparat uzupełniać w punktach do momentu, gdy zakończy się jego ubywanie�

Należy zabezpieczyć przynętę tak, aby ograniczyć możliwość jej roznoszenia przez gryzonie� Miejsca wyłożenia przynęty po-
winny być odpowiednio oznakowane, aby było oczywiste, że zawierają preparat gryzoniobójczy i nie wolno przy nich manipu-
lować�

Preparat należy rozmieszczać w miejscach gnieżdżenia i żerowania gryzoni: przy otworach do nor, wzdłuż ścieżek przemiesz-
czania, w zakamarkach (jak np� ubytki ścian), w miejscach, gdzie gryzonie mogą znaleźć pożywienie, oraz w miejscach pogry-
zionych wskazujących na ich aktywność�

Efekt gryzoniobójczy pojawia się po 3-8 dniach od pobrania przez gryzonia śmiertelnej dawki przynęty� Śmiertelna dawka jest 
najczęściej pobrana podczas pierwszego kontaktu gryzonia z preparatem�

W celu zapobiegania powrotom szkodników należy podjąć dodatkowe środki takie jak uszczelnienie wejść do budynków, usu-
nięcie potencjalnego pożywienia�

Należy zwrócić uwagę na obecność gryzoni w pobliskich, sąsiedzkich budynkach i tam również zastosować preparat� 
Tylko wtedy możliwe jest całkowite wytępienie szkodników�

  Storm® GRYZKI WOSKOWE
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Storm Pałeczki to gotowy do użycia produkt gryzoniobójczy w postaci granulatu, przeznaczony do stosowania we-

wnątrz i wokół budynków. Produkt przeznaczony jest do zwalczania myszy domowej (Mus musculus/domesticus), 

szczura wędrownego (Rattus norvegicus) i szczura śniadego (Rattus rattus).

Wykazuje również sukteczne działanie na myszy i szczury odporne na antykoagulanty pierwszej generacji np. war-

faryna, na szczury wędrowne odporne na antykoagulanty drugiej generacji: difenakum i bromadiolon oraz na myszy 

odporne na bromadiolon. Preparat przeznaczony do użytku powszechnego.

  SUBSTANCJA CZYNNA 
flokumafen – 0,05 g/kg (0,005%)

  SPOSÓB STOSOWANIA

Z w a l c z a n i e  s z c z u r ó w .
Wykładać po 50 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 do 10 m (w zależności od poziomu infestacji

tzn� liczebności populacji)�

Z w a l c z a n i e  m y s z y .
Wykładać po 15–30 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1–2 m (w zależności od poziomu infesta-

cji tzn� liczebności populacji)�

Dozwolone jest jedynie stosowanie produktu w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem

karmnikach deratyzacyjnych� Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża, ściany lub innego stałego elementu�

Należy prowadzić regularne (po 4, 7 dniach, i następnie co 7 dni) inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta, 

uzupełniać przynętę zjedzoną i wymienić każdą przynętę uszkodzoną lub zanieczyszczoną� Jeżeli w kontrolowanym punkcie 

przynęta została całkowicie pobrana należy w danej lokalizacji zwiększyć liczbę punktów z wyłożoną przynętą lub zwiększyć 

częstotliwość sprawdzania danego punktu� Preparat uzupełniać w punktach do momentu, gdy zakończy się jego ubywanie�

Należy zabezpieczyć przynętę tak, aby ograniczyć możliwość jej roznoszenia przez gryzonie� Miejsca wyłożenia przynęty 

powinny być odpowiednio oznakowane, aby było oczywiste, że zawierają preparat gryzoniobójczy i nie wolno przy nich 

manipulować�

Preparat należy rozmieszczać w miejscach gnieżdżenia i żerowania gryzoni: przy otworach do nor, wzdłuż ścieżek prze-

mieszczania, w zakamarkach (jak np� ubytki ścian), w miejscach, gdzie gryzonie mogą znaleźć pożywienie, oraz w miejscach 

pogryzionych wskazujących na ich aktywność�

Efekt gryzoniobójczy pojawia się po 3-8 dniach od pobrania przez gryzonia śmiertelnej dawki przynęty� Śmiertelna dawka 

jest najczęściej pobrana podczas pierwszego kontaktu gryzonia z preparatem�

W celu zapobiegania powrotom szkodników należy podjąć dodatkowe środki takie jak uszczelnienie wejść do budynków, 

usunięcie potencjalnego pożywienia�

Należy zwrócić uwagę na obecność gryzoni w pobliskich, sąsiedzkich budynkach i tam również zastosować preparat� 

Tylko wtedy możliwe jest całkowite wytępienie szkodników�

  Storm® PAŁECZKI
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Storm Pasta to gotowy do użycia produkt gryzoniobójczy w postaci pasty w papierowych saszetkach, przeznaczony 

do stosowania wewnątrz i wokół budynków. Produkt przeznaczony jest do zwalczania myszy domowej (Mus muscu-

lus/domesticus), szczura wędrownego (Rattus norvegicus) i szczura śniadego (Rattus rattus).

Wykazuje również działanie na myszy i szczury odporne na antykoagulanty pierwszej generacji np. warfaryna, na 

szczury wędrowne odporne na antykoagulanty drugiej generacji: difenakum i bromadiolon oraz na myszy odporne 

na bromadiolon. Preparat przeznaczony do użytku powszechnego.

  SUBSTANCJA CZYNNA 
flokumafen – 0,05 g/kg (0,005%)

  SPOSÓB STOSOWANIA

Z w a l c z a n i e  s z c z u r ó w .
Wykładać po 45–60 g przynęty (czyli 3–4 saszetki) w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 do 10 m (w zależ-

ności od poziomu infestacji tzn� liczebności populacji)�

Z w a l c z a n i e  m y s z y .
Wykładać po 15–30 g przynęty (czyli 1–2 saszetki) w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1–2 m (w zależności 

od poziomu infestacji tzn� liczebności populacji)�

Przynęty nie należy wyjmować z saszetek�Dozwolone jest jedynie stosowanie produktu w dostępnych w sprzedaży, za-

bezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach deratyzacyjnych� Karmniki te powinny być przytwierdzone do 

podłoża, ściany lub innego stałego elementu�

Należy prowadzić regularne (po 4, 7 dniach, i następnie co 7 dni) inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta, 

uzupełniać przynętę zjedzoną i wymienić każdą przynętę uszkodzoną lub zanieczyszczoną� Jeżeli w kontrolowanym punkcie 

przynęta została całkowicie pobrana należy w danej lokalizacji zwiększyć liczbę punktów z wyłożoną przynętą lub zwiększyć 

częstotliwość sprawdzania danego punktu� Preparat uzupełniać w punktach do momentu, gdy zakończy się jego ubywanie�

Przynętę znalezioną poza karmnikiem i padłe gryzonie należy usuwać, stosując rękawice ochronne�

Należy zabezpieczyć przynętę tak, aby ograniczyć możliwość jej roznoszenia przez gryzonie� Miejsca wyłożenia przynęty 

powinny być odpowiednio oznakowane, aby było oczywiste, że zawierają preparat gryzoniobójczy i nie wolno przy nich 

manipulować�

Preparat należy rozmieszczać w miejscach gnieżdżenia i żerowania gryzoni: przy otworach do nor, wzdłuż ścieżek prze-

mieszczania, w zakamarkach (jak np� ubytki ścian), w miejscach, gdzie gryzonie mogą znaleźć pożywienie, oraz w miejscach 

pogryzionych wskazujących na ich aktywność�

Efekt gryzoniobójczy pojawia się po 3-8 dniach od pobrania przez gryzonia śmiertelnej dawki przynęty� Śmiertelna dawka 

jest najczęściej pobrana podczas pierwszego kontaktu gryzonia z preparatem�

W celu zapobiegania powrotom szkodników należy podjąć dodatkowe środki takie jak uszczelnienie wejść do budynków, 

usunięcie potencjalnego pożywienia� 

Należy zwrócić uwagę na obecność gryzoni w pobliskich, sąsiedzkich budynkach i tam również zastosować preparat� 

Tylko wtedy możliwe jest całkowite wytępienie szkodników�

  Storm® PASTA
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