






UPRAWY - PRODUKTY - SUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK

Substancja aktywna strona

FUNGICYDY

KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP / WINNER 50 WP kaptan 50% (500 g/kg) str. 13

MIEDZIAN 50 WP miedź w postaci tlenochlorku miedzi – 50% 
(500 g Cu/kg) str. 11

KADI 72,5 WG / KAPSTER 72,5 WG / 
SHAVIT GOLD 72,5 WG

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g/kg (2,5%)
kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 700 g/kg (70,0%) str. 10

MIEDZIAN EXTRA 350 SC miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g/l str. 12

TORES 250 EC / VALOR 250 EC /  
WEZEN 250 EC / FERTEN 250 EC /  
BLUNA 250 EC / HAJMON 250 EC

difenokonazol – 250 g/l str. 14

HERBICYDY

ORKAN 350 SL MCPA – 90 g/l, glifosat – 260 g/l str. 25

INSEKTYCYDY

AKAROL 770 EC olej parafinowy – 770 g/l str. 27

XAPIRO 05 SC fenpiroksymat – 50 g/l str. 30

GROT 18 EC abamektyna – 18 g/l str. 28

K-PAK silikonowy produkt owadobójczy str. 29

NAWOZY

SADFOS K fosforyn potasu (P2O5 – 26% m/m, K2O – 17% m/m) str. 34

KUPROSAL 25 miedź (Cu) – 25,0% (m/m) str. 36

KUPROSAL 50 / POWER MIEDŹ 50 /  
MAGIC MIEDŹ 50 miedź (Cu) – 50,0% (m/m) str. 37

MAGNEZIUM VIGOR tlenek magnezu (MgO) – 20% (m/m); trójtlenek siarki 
(SO3) – 41% (m/m); żelazo (Fe) – 0,42% (m/m) str. 38

FROSAD NK 3/21 z borem (B) i cynkiem (Zn) str. 35

SADY I JAGODNIKI
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UPRAWY - PRODUKTY - SUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK

Substancja aktywna strona

HERBICYDY

PREMIER D 750 SL / LIDER D 750 SL MCPA – 660 g/l, dikamba – 90 g/l str. 17

PREMIER 300 SL / LIDER 300 SL MCPA – 300 g/l str. 16

PREMIER 750 SL MCPA – 750 g/l str. 18

DICOLEN 200 EC / TIRON 200 EC /  
HEXYPYR 200 EC fluroksypyr – 200 g/l str. 19

REGULATORY WZROSTU

POWER GRAIN 250 EC / TRI-TURBO 250 EC / 
MEROS 250 EC trineksapak etylu – 250 g/l str. 33

ZAPRAWY

FUNABEN PLUS 02 WS tebukonazol – 20 g/kg str. 31

DIFLUD 050 FS / GRANO 050 FS / 
PROSEED 050 FS difenokonazol – 25 g/l i fludioksonil – 25 g/l str.  32

NAWOZY

MAGNEZIUM VIGOR tlenek magnezu (MgO) – 20% (m/m); trójtlenek siarki 
(SO3) – 41% (m/m); żelazo (Fe) – 0,42% (m/m) str. 38

ZBOŻA
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UPRAWY - PRODUKTY - SUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK

Substancja aktywna strona

FUNGICYDY

TORES 250 EC / VALOR 250 EC /  
WEZEN 250 EC / FERTEN 250 EC /  
BLUNA 250 EC / HAJMON 250 EC

difenokonazol – 250 g/l str. 14

HERBICYDY

MARQIS 360 CS / HADAR 360 CS chlomazon – 360 g/l str. 21

ESORIO 150 EC / FLUTAX 150 EC fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l str. 23

EFFENDI 500 SC / HIPERKAN 500 SC /  
METKAN 500 SC metazachlor – 500 g/l str. 22

CLEMATIS 480 EC chlomazon – 480 g/l str. 24

NAWOZY

SADFOS K fosforyn potasu (P2O5 – 26% m/m, K2O – 17% m/m) str. 34

MAGNEZIUM VIGOR tlenek magnezu (MgO) – 20% (m/m); trójtlenek siarki 
(SO3) – 41% (m/m); żelazo (Fe) – 0,42% (m/m) str. 38

RZEPAK

UPRAWY - PRODUKTY - SUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK

Substancja aktywna strona

HERBICYDY

MENTUM 040 OD / TAMIZAN 040 OD /
VENTTO 040 OD nikosulfuron – 40 g/l str. 20

NAWOZY

MAGNEZIUM VIGOR
składniki pokarmowe: tlenek magnezu (MgO) – 20% 
(m/m); trójtlenek siarki (SO3) – 41% (m/m); żelazo (Fe) – 
0,42% (m/m)

str. 38

 IN-CORNO®
składniki pokarmowe: cynk (Zn) rozpuszczalny  
w wodzie - 1,6 % (m/v); mangan (Mn) rozpuszczalny  
w wodzie - 0,6 % (m/v)

str. 39

KUKURYDZA
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ROŚLINY OZDOBNE
PRODUKTY - SUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK

Substancja aktywna strona

FUNGICYDY

TORES 250 EC / VALOR 250 EC /  
WEZEN 250 EC / FERTEN 250 EC /  
BLUNA 250 EC / HAJMON 250 EC

difenokonazol – 250 g/l str. 14

INSEKTYCYDY

AKAROL 770 EC olej parafinowy – 770 g/l str. 27

GROT 18 EC abamektyna – 18 g/l str. 28

K-PAK silikonowy produkt owadobójczy str. 29 

NAWOZY

SADFOS K fosforyn potasu (P2O5 – 26% m/m, K2O – 17% m/m) str. 34

KUPROSAL 25 miedź (Cu) – 25,0% (m/m) str. 36

KUPROSAL 50 / POWER MIEDŹ 50 WP /  
MAGIC MIEDŹ 50 miedź (Cu) – 50,0% (m/m) str. 37

Substancja aktywna strona

NAWOZY

SADFOS K fosforyn potasu (P2O5 – 26% m/m, K2O – 17% m/m) str. 34

MAGNEZIUM VIGOR tlenek magnezu (MgO) – 20% (m/m); trójtlenek siarki 
(SO3) – 41% (m/m); żelazo (Fe) – 0,42% (m/m) str. 38

IN-PATATA® cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6 % (m/v); 
mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6 % (m/v) str. 40

ZIEMNIAK
UPRAWY - PRODUKTY - SUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK

7



PRODUKTY - SUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK

WARZYWA

Substancja aktywna strona

FUNGICYDY

KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP / WINNER 50 WP kaptan 50% (500 g/kg) str. 13

MIEDZIAN 50 WP miedź w postaci tlenochlorku miedzi – 50% 
(500 g Cu/kg) str. 11

MIEDZIAN EXTRA 350 SC miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g/l str. 12

TORES 250 EC / VALOR 250 EC /  
WEZEN 250 EC / FERTEN 250 EC /  
BLUNA 250 EC / HAJMON 250 EC

difenokonazol – 250 g/l str. 14

HERBICYDY

ESORIO 150 EC / FLUTAX 150 EC fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l str. 23

INSEKTYCYDY

GROT 18 EC abamektyna – 18 g/l str. 28

K-PAK silikonowy produkt owadobójczy str. 29 

NAWOZY

SADFOS K fosforyn potasu (P2O5 – 26% m/m, K2O – 17% m/m) str. 34

KUPROSAL 25 miedź (Cu) – 25,0% (m/m) str. 36

KUPROSAL 50 / POWER MIEDŹ 50 WP miedź (Cu) – 50,0% (m/m) str. 37

MAGNEZIUM VIGOR tlenek magnezu (MgO) – 20% (m/m); trójtlenek siarki 
(SO3) – 41% (m/m); żelazo (Fe) – 0,42% (m/m) str. 38
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PRODUKTY - SUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK

UPRAWY - PRODUKTY

ORZECH WŁOSKI I LASKOWY

Substancja aktywna strona

FUNGICYDY

MIEDZIAN 50 WP miedź w postaci tlenochlorku miedzi – 50% 
(500 g Cu/kg) str. 11

MIEDZIAN EXTRA 350 SC miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g/l str. 12

NAWOZY

KUPROSAL 25 miedź (Cu) – 25,0% (m/m) str. 36

KUPROSAL 50 / POWER MIEDŹ 50 WP / 
MAGIC MIEDŹ 50 WP miedź (Cu) – 50,0% (m/m) str. 37

UPRAWY - PRODUKTY -  SUBSTANCJA AKTYWNA/SKŁADNIK

UPRAWY - PRODUKTY

BURAK CUKROWY

Substancja aktywna strona

HERBICYDY

ESORIO 150 EC / FLUTAX 150 EC fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l str. 23

NAWOZY

MAGNEZIUM VIGOR tlenek magnezu (MgO) – 20% (m/m); trójtlenek siarki 
(SO3) – 41% (m/m); żelazo (Fe) – 0,42% (m/m) str. 38
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ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

difenokonazol (związek z grupy triazoli) - 25 g/kg (2,5%)
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 700 g/kg (70,0%)
DOSTĘPNE BRANDY: 

KADI® 72,5 WG
KAPSTER® 72,5 WG 
SHAVIT GOLD® 72,5 WG
KAPDUO® 72,5 WG

KOMPLEKSOWY SYSTEM OCHRONY 
PRZED CHOROBAMI GRZYBOWYMI W SADZIE

FUNGICYD w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC:
– substancja czynna kaptan zaliczana jest do grupy M4.
– substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy 3.

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 kg, 10 kg

OKRES KARENCJI: jabłka, gruszki, pigwy, nieszpułki – 21 dni. OKRES PREWENCJI: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

NOWOŚĆ
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ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

substancja aktywna: tlenochlorek miedzi - 500 g/kg
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MIEDZIAN®
50 WP

Miedzian 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, 
do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do 
stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

OKRES KARENCJI: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa – 7 dni. Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy zatrwian tatarski – nie dotyczy.

Opakowanie 3 kg i 45 kg 
zawiera woreczki 
wodorozpuszczalne

MIEDZIAN 50  WP  
CERTYFIKOWANY W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH

okres ważności: 3 lata
dostępne opakowania: 0,5 kg, 1,5 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, beczka 45 kg

TERMIN STOSOWANIA

Stosować w fazie zielonego pąka.  Ze względu na możliwość spowodowania
poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1–2 zabiegi w sezonie.

W okresie kwitnienia. W okresie wzrostu owoców. Maksymalnie 4 zabiegi w sezonie.

Stosować w fazie zielonego pąka.  Ze względu na możliwość spowodowania
poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1–2 zabiegi w sezonie.

Wyższą dawkę stosować w okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych, niższą w okresie 
kwitnienia i wzrostu owoców. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 7–10 dni.

Stosować w okresie bezlistnym, w czasie nabrzmiewania pąków lub jesienią.
Stosować 1 raz w sezonie.

Stosować od początku kwitnienia do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym 
osiąga wielkość zbiorczą: 2–3 zabiegi co 7 dni lub zgodnie z sygnalizacją.

Stosować od początku kwitnienia do fazy, gdy 50% owoców jest wybarwionych. 
Stosować 2–3 razy w sezonie co 7–10 dni lub zgodnie z sygnalizacją.

Stosować od pełni fazy kwitnienia do końca kwitnienia, max. 2 zabiegi co 7 dni.

Stosować przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną 
wielkość grochu. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 10–14 dni.

Stosować bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów.
Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 10 dni.

Stosować w fazie rozety z 15–18 liśćmi. Stosować 3 razy w sezonie, co 7–14 dni.

Wyższą dawkę stosować w okresie kwitnienia, niższą w okresie wzrostu owoców. 
Maksymalnie 4 zabiegi w sezonie.

ZALECANA
DAWKA/ha

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

1,5–3 kg

7 kg

2,5–3 kg

w gruncie: 2,5–3 kg
pod osłoną: 0,3%

3 kg

2,5 kg

3 kg

2–3 kg

2–3 kg

0,2% 
(200 g na 100 l wody)

1,5 kg
0,75 kg

CHOROBA

parch jabłoni

zaraza ogniowa

parch gruszy

rak bakteryjny drzew pestkowych

kędzierzawość  liści brzoskwiń

bakteryjna kanciasta plamistość,
 mączniak rzekomy dyniowatych

zaraza ziemniaka,
bakteryjna cętkowatość

antraknoza, bakterioza
obwódkowa, szara pleśń

mączniak rzekomy winorośli

antraknoza, rdza wejmutkowo-
porzeczkowa, biała plamistość liści

antraknoza

bakteryjna zgorzel

mączniak rzekomy

zaraza ogniowa

UPRAWA

Jabłoń

Grusza

Czereśnia,  wiśnia

Brzoskwinia

Ogórek
(uprawiany w gruncie)

Pomidor

Fasola szparagowa

Winorośl

Czarna porzeczka

Orzech laskowy, 
orzech włoski 

Zatrwian tatarski

Stosować od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk przed kwitnieniem 
kwiatów żeńskich. Stosować 2 razy w sezonie, co 10–14 dni.

Stosować od momentu pękania pąków, do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich.
Stosować 2 razy w sezonie, co 10–14 dni.
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ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

substancja aktywna: tlenochlorek miedzi - 350 g/l

MIEDZIAN®EXTRA
350 SC

Miedzian Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą 
o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz 
opryskiwaczy ręcznych.

OKRES KARENCJI: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa – 7 dni. Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy zatrwian tatarski – nie dotyczy. 

MIEDZIAN EXTRA 350  SC 
CERTYFIKOWANY W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l

TERMIN STOSOWANIAZALECANA
DAWKA/haCHOROBAUPRAWA

Stosować w fazie zielonego pąka. Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń, 
środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1–2 zabiegi w sezonie.

Stosować w fazie zielonego pąka. Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń, 
środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1–2 zabiegi w sezonie.

W okresie kwitnienia. W okresie wzrostu owoców. Wyższą dawkę stosować w okresie 
kwitnienia, niższą w okresie wzrostu owoców. Maksymalnie 4 zabiegi w sezonie.

Wyższą dawkę stosować w okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych, niższą w okresie
 kwitnienia i wzrostu owoców. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 7–10 dni.

Stosować w okresie bezlistnym, w czasie nabrzmiewania pąków lub jesienią.
Stosować 1 raz w sezonie.

Stosować od początku kwitnienia do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym 
osiąga wielkość zbiorczą 2–3 zabiegi, co 7 dni lub zgodnie z sygnalizacją.

Stosować od początku kwitnienia do fazy, gdy 50% owoców jest wybarwionych. 
Stosować 2–3 razy w sezonie, co 7–10 dni lub zgodnie z sygnalizacją.

Stosować od pełni fazy kwitnienia do końca kwitnienia, 2–3 zabiegi co 7 dni.

Stosować przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, 
gdy owoce osiągną wielkość grochu. 3 zabiegi, co 10 - 14 dni.

Stosować bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów.
Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 10 dni.

Stosować od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk 
przed kwitnieniem kwiatów żeńskich. Stosować 2 razy w sezonie, co 10–14 dni.

Stosować od momentu pękania pąków, do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich.
Stosować 2 razy w sezonie, co 10–14 dni.

Stosować w fazie rozety z 15–18 liśćmi. Stosować 3 razy w sezonie, co 7–14 dni.

1,5 l

1,5 l

1,5 l, 0,75 l

1,5–3 l

 7  l

2–2,5 l

2–2,5 l

3 l

3 l

2–3 l

2–3 l

0,2% 
(200 ml w 100 l wody)

w gruncie: 2–2,5 l
pod osłoną: 0,3%

parch jabłoni

parch gruszy

zaraza ogniowa

rak bakteryjny drzew pestkowych

kędzierzawość liści brzoskwiń

bakteryjna kanciasta plamistość 

zaraza ziemniaka, 
bakteryjna cętkowatość

antraknoza, bakterioza obwódkowa, 
szara pleśń

mączniak rzekomy winorośli

antraknoza, rdza wejmutkowo-
porzeczkowa, biała plamistość liści

antraknoza

bakteryjna zgorzel

mączniak rzekomy

Jabłoń

Grusza

Czereśnia, wiśnia

Brzoskwinia

Pomidor

Fasola szparagowa

Winorośl

Czarna porzeczka

Zatrwian tatarski

Orzech włoski, 
orzech laskowy

Ogórek
(uprawiany w gruncie)
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ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

DOSTĘPNE BRANDY:

KAPTAN® ZAWIESINOWY 50 WP
WINNER 50 WP
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania 
zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, 
fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy sadowniczych (jabłoń, grusza) i polowych (fasola szparagowa).

OKRES KARENCJI: jabłka, gruszki – 7 dni; wiśnie, fasola szparagowa – 14 dni. 

NAJKRÓTSZY OKRES KARENCJI 
JABŁOŃ, GRUSZA - 7 DNI, WIŚNIA - 14 DNI

okres ważności: 3 lata
dostępne opakowania: 1 kg, 3 kg, 10 kg, beczka 50 kg

Opakowanie 3 kg i 50 kg 
zawiera woreczki 
wodorozpuszczalne

substancja aktywna: kaptan - 500 g/kg
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ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

DOSTĘPNE BRANDY:

TORES 250 EC
VALOR 250 EC
WEZEN 250 EC
FERTEN 250 EC
BLUNA 250 EC
HAJMON 250 EC

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu  
układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek przeznaczony 
do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy 
ręcznych. Stosowany w ochronie roślin sadowniczych, rolniczych, warzywnych oraz 
roślin ozdobnych.

OKRES KARENCJI: rzepak ozimy – 74 dni, jabłoń, wiśnia, grusza, czereśnia – 28 dni, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, rzodkiew, chrzan, topinambur, salsefia, rzepa, brukiew, burak ćwikłowy – 14 dni, 
róża (uprawiana w polu) – nie dotyczy. 

NAJDŁUŻSZE DZIAŁANIE INTERWENCYJNE  
– DO 120 GODZIN PO INFEKCJI!

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 
0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l

substancja aktywna: difenokonazol - 250 g/l
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MIESZANINY

WZMOCNIENIE OCHRONY PRZED PARCHEM
MIESZANINA KAPTAN ZAWIESINOWY 50  WP I SADFOS K

MIESZANINA PRODUKTÓW NA BAZIE MIEDZI + COPPER GRIP 

GWARANTUJE ZATRZYMANIE NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI ZWIĄZKÓW 
MIEDZI NA POWIERZCHNI LIŚCI ROŚLINY

• SADFOS K dostarcza fosfor w formie, która wykorzystywana jest przez rośliny w wydłużonym okresie czasu oraz jest  
 źródłem łatwo przyswajalnego potasu.
• SADFOS K stosowany łącznie z KAPTANEM® Zawiesinowym 50 WP zwiększa skuteczność działania fungicydu i znacząco  
 poprawia efektywność zabiegów zwalczających parcha.
• Łączne zastosowanie SADFOS K z KAPTANEM® Zawiesinowym 50 WP istotnie zmniejsza ryzyko infekcji parchem.
• SADFOS K jest specjalnie polecany w celu zwiększania odporności roślin na choroby wywoływane przez parcha i zarazę  
 ogniową.

+

MIEDZIAN 50 WP • MIEDZIAN EXTRA 350 SC + COPPER GRIP

Porównanie stopnia wymywania związków miedzi w przypadku łącznego stosowania fungicydu miedziowego 
z adiuwantem COPPER GRIP lub bez dodatku adiuwanta.

Przeprowadzone doświadczenia wskazują, iż adiuwant COPPER GRIP może być zalecany zarówno dla preparatów w formulacji WP 
(proszku do sporządzania zawiesiny wodnej) jak i formulacji SC (koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą), 
czyli formulacji, w których najczęściej dostępne są preparaty miedziowe.

ZALECANE DAWKI:
SADFOS K 1–2 l/ha + KAPTAN® ZAWIESINOWY 50 WP 3 kg/ha
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   substancja aktywna: MCPA - 300 g /l

DOSTĘPNE BRANDY:

PREMIER®  300 SL

LIDER 300 SL

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, 
stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania 
chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Środek 
przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego 
opryskiwacza polowego.

SUBSTANCJA AKTYWNA MCPA 
– NIEZAWODNA W WALCE Z CHWASTAMI W CZASIE KRZEWIENIA

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.
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   substancja aktywna: MCPA - 300 g /l substancje aktywne: MCPA - 660 g/l, dikamba - 90 g/l

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, 
stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania 
rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach ja-
rych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego 
lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

GWARANCJA WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI  
W ZWALCZANIU PRZYTULII CZEPNEJ  
I CHABRA BŁAWATKA

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

DOSTĘPNE BRANDY:

PREMIER® D  750 SL

LIDER D  750 SL 

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.
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DOSTĘPNE BRANDY:

PREMIER® 750 SL

LIDER  750 SL 

   substancja aktywna: MCPA w postaci soli dimetyloaminowej  
   (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,8%)

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

Premier 750 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu 
wodnego, stosowanym nalistne, przeznaczonym do powschodowego zwalczania 
rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. 
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zaliczana jest do grupy O. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych 
opryskiwaczy polowych.

OKRES KARENCJI: nie dotyczy. OKRES PREWENCJI: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin (1 dzień).

SKONCENTROWANY PREPARAT NA BAZIE MCPA – NIEZAWODNY 
W WALCE Z CHWASTAMI DWULIŚCIENNYMI W ZBOŻACH
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substancja aktywna: fluroksypyr - 200 g/l

DOSTĘPNE BRANDY: 

DICOLEN 200 EC

TIRON 200 EC

HEXYPYR 200 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 
stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii 
czepnej i innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, 
życie ozimym i jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy 
użyciu opryskiwaczy polowych.

OKRES KARENCJI: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary – 21 dni; trawniki – nie dotyczy. 

SKUTECZNY HERBICYD ZBOŻOWY   
– POWODUJE SZYBKIE ZAMIERANIE CHWASTÓW

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

   substancja aktywna: MCPA w postaci soli dimetyloaminowej  
   (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,8%)
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Herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym 
nalistnie w uprawie kukurydzy. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna 
nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.

ZWALCZA ISTOTNE GATUNKI CHWASTÓW 
W KUKURYDZY

DOSTĘPNE BRANDY: 

MENTUM 040 OD

TAMIZAN 040 OD

VENTTO 040 OD

   substancja aktywna: nikosulfuron - 40 g/l
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DOSTĘPNE BRANDY: 

HADAR 360 CS

MARQIS 360 CS

substancja aktywna: chlomazon - 360 g/l

Herbicyd występującym w formie zawiesiny kapsułek w cieczy do 
rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do 
zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w 
rzepaku ozimym. W roślinie substancja czynna chlomazon powoduje 
zahamowanie syntezy karotenoidów. Zgodnie z  klasyfikacją HRAC 
substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3. Środek 
przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych 
opryskiwaczy polowych.

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l

PODSTAWOWY HERBICYD DOGLEBOWY  
NA PRZYTULIĘ CZEPNĄ W RZEPAKU

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.
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Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub 
nalistnie, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą 
(SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metazachlor zaliczana 
jest do grupy K3. Efektem działania środka jest brak chwastów na polu 
lub silnie ograniczony wzrost i rozwój siewek chwastów co prowadzi do 
stopniowego ich zamierania. 

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l

NIEZAWODNY W ZWALCZANIU JEDNOROCZNYCH 
CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH  
W RZEPAKU OZIMYM PRZED I PO WSCHODZIE

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.

   substancja aktywna: metazachlor - 500 g/l

DOSTĘPNE BRANDY: 

EFFENDI 500 SC

HIPERKAN 500 SC

METKAN 500 SC
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   substancja aktywna: metazachlor - 500 g/l

DOSTĘPNE BRANDY: 

ESORIO 150 EC

FLUTAX 150 EC

substancja aktywna: fluazyfop-P-butylowy - 150 g/l

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie  
koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC 
substancja czynna fluazyfop-P-butylowy zaliczana jest do grupy A. Środek  
zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów  
karboksylazy acetylokoenzymu A, co powoduje zahamowanie procesu  
biosyntezy lipidów. Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany  
do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju 
chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub 
ciągnikowego opryskiwacza polowego.

BEZWZGLĘDNY W ZWALCZANIU JEDNOROCZNYCH 
I WIELOLETNICH CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l

OKRES KARENCJI: rzepak ozimy, rzepak jary, len zwyczajny, 
słonecznik zwyczajny, mak lekarski, gorczyca, fasola uprawia-
na na suche nasiona, groch zwyczajny siewny uprawiany na 
suche nasiona, soja – 90 dni, kapusta głowiasta biała – okres  
karencji określa termin ostatniego zabiegu wykonywany w fazie 
BBCH 14, burak cukrowy – okres karencji określa termin ostatniego 
zabiegu wykonywany w fazie BBCH 18,  bób, fasola szparagowa, – 28 
dni, groch zielony (uprawiany na strąki) – 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): 
bobik, groch zwyczajny pastewny uprawiany na suche nasiona, łubin biały 
uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin 
wąskolistny uprawiany na suche nasiona, seradela pastewna, wyka kosmata, 
wyka siewna – 90 dni.
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CLEMATIS  
480 EC

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo, 
przeznaczony do zwalczania niektórych rocznych chwastów jedno i dwuliściennych. Środek jest 
herbicydem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez korzenie, powodującym 
hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich kiełkowania. Po jego 
zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają. Zgodnie 
z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3.

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l

NIEZAWODNY W PRZEDWSCHODOWYM ZWALCZANIU 
WIELU CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH

   substancja aktywna: chlomazon  - 480 g/l

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.
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   substancja aktywna: chlomazon  - 480 g/l substancja aktywna: MCPA - 90 g/l, glifosat - 260 g/l

ORKAN 350 SL

SPRINTER 350 SL

Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania 
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania 
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych  w sadach jabłoniowych. Środek 
przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych.

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ W ZWALCZANIU CHWASTÓW 
GŁĘBOKO KORZENIĄCYCH SIĘ 
(SKRZYP, WIERZBOWNICA GRUCZOŁOWATA)

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
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BALDRON
400 SL
PASAT
400 SL

HERBICYD o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do  sporządzania 
roztworu wodnego (SL).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy 9 (dawniej 
grupy G), a substancja czynna 2,4-D zaliczana jest do grupy 4 (dawniej grupy O).

SKUTECZNY HERBICYD ZWALCZAJĄCY CHWASTY
M.IN. NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH I TOROWISKACH 
KOLEJOWYCH

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

   substancje aktywne: 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 160 g/l (13,82 %) 
   glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 240 g/l (20,73 %)

OKRES PREWENCJI: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

NOWOŚĆ
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substancja aktywna: olej parafinowy - 770 g/l

AKAROL
770 EC

Środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, 
przeznaczony do ochrony drzew owocowych oraz świerka, modrzewia i cisa. Na roślinie działa powierzchniowo.

AKAROL 770  EC  
CERTYFIKOWANY W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

OKRES KARENCJI:  jabłoń, śliwa, świerk, modrzew, cis – NIE DOTYCZY.
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GROT®
18 EC

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej 
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owadów szkodliwych 
w  uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy 
i  róży. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

PO ZASTOSOWANIU ŚRODKA SZKODNIKI  
PRZESTAJĄ ŻEROWAĆ W CIĄGU KILKU GODZIN

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 0,25 l, 1 l, 5 l

OKRES KARENCJI: grusza – 28 dni; oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, truskawka, malina, jeżyna – 3 dni; chryzantema, gerbera, róża – nie dotyczy.

   substancja aktywna: abamektyna - 18 g/l
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K-PAK®
K-PAK jest silikonowym produktem w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu fizycznym, przeznaczonym 
do zwalczania niektórych szkodników, w tym przędziorków i mszyc w uprawach roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. 
Preparat K-PAK stosuje się interwencyjnie w momencie pojawienia się na roślinach pierwszych kolonii szkodliwych owadów  
i roztoczy. 

SKUTECZNIE ZWALCZA PRZĘDZIORKI I MSZYCE

okres ważności: 4 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.
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XAPIRO
05 SC

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania  
z wodą (SC) o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

ZWALCZA WSZYSTKIE RUCHOME STADIA 
ROZWOJOWE PRZĘDZIORKÓW

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 0,5 l, 1 l

TERMIN STOSOWANIASZKODNIKUPRAWA

Jabłoń 1,0–1,5 lprzędziorek owocowiec, 
przędziorek chmielowiec

ZALECANA
DAWKA/ha

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika, w okresie od fazy 
kiedy owoc osiągnie wielkość 20 mm do fazy kiedy owoc osiągnie połowę typowej 

wielkości (BBCH 72-75).  Stosować raz w sezonie.

OKRES KARENCJI: jabłoń - 21 dni.

• Opryskiwać całe rośliny - zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową 
również dolnej strony liścia, gdzie najczęściej występują szkodniki.

• Przędziorki preferują suche powietrze, dlatego podwyższona wilgotność może 
ograniczyć rozwój tych organizmów.

• Nie stosować przed spodziewanym deszczem.

• Zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą, w celu uniknięcia uodpornienia przędziorków na 
fenpiroksymat zaleca się również stosowanie środków zawierających inne substancje 
aktywne np. abemektyna.

• Brak negatywnego wpływu na organizmy pożyteczne czy uprawę jabłoni.

Ekspert
radzi:

   substancja aktywna: fenpiroksymat – 50 g/l
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ZAPRAWY NASIENNE

FUNABEN® PLUS
02 WS

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny 
wodnej o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania ziarna 
siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 0,3 kg, 0,45 kg, 0,9 kg, 1,5 kg

SPECJALISTYCZNA ZAPRAWA DO ZBÓŻ,  
DLA NOWOCZEŚNIE GOSPODARUJĄCYCH ROLNIKÓW 

substancja aktywna: tebukonazol - 20 g/kg
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ZAPRAWY NASIENNE

DOSTĘPNE BRANDY: 

DIFLUD 050 FS

PROSEED 050 FS

GRANO 050 FS  

DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA SOLIDNĄ PODSTAWĄ 
DOBREGO PLONOWANIA WSZYSTKICH ZBÓŻ 

Fungicyd w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony 
do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych  
i zawiesinowych, ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych w celu ochrony przed 
chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna fludioksonil zaliczana jest do grupy 12.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy 3.

   substancje aktywne: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g/l
   fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l,  5l, 10 l, 20 l, 220 l, 1000 l

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.

NOWOŚĆ
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substancja aktywna: trineksapak etylu - 250 g/l

Regulator wzrostu i rozwoju roślin, w formie koncentratu do 
sporządzania emulsji wodnej (EC). Środek stosuje się w celu 
zapobiegania wyleganiu zbóż ozimych i zbóż jarych oraz 
rzepaku ozimego, rzepaku jarego i rzepiku ozimego uprawianych 
w  technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia 
azotowego, jak również w produkcji nasiennej traw i  koniczyny 
czerwonej.

SKUTECZNIE WPŁYWA NA POPRAWĘ STABILNOŚCI ROŚLIN, ZAPOBIEGA
WYLEGANIU ORAZ SPRZYJA NATURALNEMU ROZWOJOWI KORZENI

okres ważności: 4 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.

DOSTĘPNE BRANDY: 

POWER GRAIN 250 EC

TRI-TURBO 250 EC

MEROS 250 EC
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   składniki pokarmowe: pięciotlenek fosforu P2O5  26,0% (m/m), tlenek potasu K2O 17,0% (m/m)

SADFOS K

WSPOMAGA NATURALNE ME-
CHANIZMY OBRONNE ROŚLIN 
ORAZ ZNACZĄCO POPRAWIA 
ICH ODPORNOŚĆ.

Płynny preparat mineralny do stosowania dolistnego. Zawiera fosforyn 
potasu. Sadfos K dostarcza fosfor w formie, która wykorzystywana jest 
przez rośliny w wydłużonym okresie czasu oraz jest źródłem łatwo 
przyswajalnego potasu.

okres ważności: 3 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l

AKTYWUJE NATURALNE MECHANIZMY OBRONNE  
ROŚLIN I ZWIĘKSZA TOLERANCJĘ NA PARCHA JABŁONI
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składniki pokarmowe: NK 3/21 z borem (B) i cynkiem (Zn)

FROSAD Preparat ograniczający negatywny wpływ przymrozków wiosennych na rośliny. Frosad 
przeznaczony jest do ograniczania uszkodzeń kwiatów drzew i krzewów owocowych oraz innych 
roślin uprawnych w czasie wiosennych przymrozków. Unikalna forma i kompozycja składników 
zwiększa odporność roślin na przymrozki.

okres ważności: 3 lata
dostępne opakowania: 5 l

OGRANICZA NEGATYWNY WPŁYW 
PRZYMROZKÓW WIOSENNYCH NA ROŚLINY
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   składniki pokarmowe: miedź (Cu) całkowita – 25,0% (m/m)

Nawóz mineralny w formie płynnej, zawierający miedź (Cu) w postaci tlenochlorku miedzi,  
przeznaczony do stosowania dolistnego. Służy do nawożenia roślin sadowniczych i ogrodniczych.  
Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego 
zapotrzebowania roślin na miedź. Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Przed 
zastosowaniem należy uwzględnić potrzeby upraw oraz warunki ich uprawy. Uwagi dotyczące 
stosowania: nawóz stosować, kiedy liście są suche. Nie stosować przed spodziewanym 
deszczem.

KUPROSAL
25

ODŻYWIA I LIKWIDUJE NIEDOBORY MIEDZI W ROŚLINIE 
ORAZ ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ ROŚLIN NA CHOROBY

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 5 l, 10 l
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   składniki pokarmowe: miedź (Cu) całkowita – 25,0% (m/m) składniki pokarmowe: miedź (Cu) całkowita – 50,0% (m/m)

Nawóz mineralny w formie proszku, zawierający miedź (Cu)  
w postaci tlenochlorku miedzi, przeznaczony do stosowania dolistnego. 
Służy do nawożenia roślin sadowniczych i ogrodniczych. Nawóz 
ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie 
w okresach zwiększonego zapotrzebownia roślin na miedź. 
Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Przed zastosowaniem 
należy uwzględnić potrzeby upraw oraz warunki ich uprawy. 
Uwagi dotyczące stosowania: nawóz stosować, kiedy liście są suche. 
Nie stosować przed spodziewanym deszczem.

DOSTĘPNE BRANDY: 

KUPROSAL 50 
POWER MIEDŹ 50 

MAGIC MIEDŹ 50

okres ważności: 3 lata
dostępne opakowania: 10 kg

NAWÓZ O SPRAWDZONEJ JAKOŚCI
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   składniki pokarmowe: tlenek magnezu (MgO) całkowity 20,0% (m/m), trójtlenek siarki     
   (SO3) całkowity 41,0% (m/m), żelazo (Fe) całkowite 0,42% (m/m)

PODNOSI EFEKTYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY 
I ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ ASYMILACYJNĄ ROŚLIN

MAGNEZIUM  VIGOR 

okres ważności: 5 lat
dostępne opakowania: 3 kg, 5 kg, 15 kg

Nawóz w postaci sypkiej, zawierający drugorzędne składniki pokarmowe, stosowany dolistnie.

Magnezium Vigor jest to nawóz do stosowania dolistnego w uprawach rolniczych i ogrodniczych.  Należy go stosować w trakcie 
aktywnego wzrostu roślin. Nie należy stosować nawozu na rośliny, których wzrost został zahamowany przez mróz, suszę, choroby 
lub szkodniki. Zaleca się jego aplikację w celu wyrównywania niedoborów magnezu w okresach największej wrażliwości roślin na 
brak dostępności tego składnika.
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IN-CORNO®

składniki pokarmowe: cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6% (m/v), 
mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6% (m/v)

IN-CORNO jest wysoce skoncentrowanym płynnym produktem nawozowym, opartym na specjalnie ukierunkowanych  
ekstraktach roślinnych i mikroelementach. IN-CORNO jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego. Jest uzyskiwany  
w wyniku specjalnego procesu infuzji. Mikroelementy zawarte w produkcie występują w postaci dostępnej i łatwo przyswajalnej 
dla roślin formy. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, stąd nie przewiduje się negatywnego wpływu dla środowiska 
i zdrowia ludzi.

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 10 l

SZYBKA REGENERACJA ROŚLINY PO OKRESACH 
STRESU, DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.
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IN-PATATA®

składniki pokarmowe: cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6% (m/v), 
mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6% (m/v)

IN-PATATA jest wysoce skoncentrowanym płynnym produktem nawozowym, opartym na specjalnie ukierunkowanych  
ekstraktach roślinnych i mikroelementach. IN-PATATA jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego. Jest uzyskiwany  
w wyniku specjalnego procesu  infuzji. Mikroelementy zawarte w produkcie występują w postaci dostępnej i łatwo przyswajalnej 
dla roślin formy. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, stąd nie przewiduje się negatywnego wpływu dla środowiska 
i zdrowia ludzi.

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 10 l

SZYBKA REGENERACJA ROŚLINY PO OKRESACH 
STRESU, DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.



41

ŚR
O

D
KI

 P
O

M
O

CN
IC

ZE

ŚRODKI POMOCNICZE

ŚRODKI POMOCNICZE

COPPER GRIP

Preparat w formie wodnej dyspersji polimerowej przeznaczony do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywnych w celu 
ograniczenia zmywalności przez deszcz cieczy roboczej z powierzchni opryskiwanych roślin.

okres ważności:  1 rok
dostępne opakowania: 1 l

62% WIĘKSZE ZATRZYMANIE ŚRODKA  
OCHRONY ROŚLIN NA POWIERZCHNI LIŚCI*
*PRZY DESZCZU O DUŻEJ INTENSYWNOŚCI



42

ŚRODKI POMOCNICZE

ŚRODKI POMOCNICZE

KONKRET

Konkret – wielofunkcyjny kondycjoner wody o działaniu zakwaszającym, który reguluje pH wody używanej do stosowania 
nalistnego agrochemikaliów. Spełnia funkcję zmiękczacza, adiuwanta, antypieniacza i zwilżacza. Jest płynnym nieorganicznym 
nawozem dwuskładnikowym: NP – 3–18. Skład: azot (N) całkowity – 3% (m/m) (3,45% m/v); azot (N) amidowy – 3% (m/m)  
(3,45% m/v); tlenek fosforu (P2O5) – 18% (m/m) (20,7% m/v). 

okres ważności: 4 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l

WIELOFUNKCYJNY KONDYCJONER WODY O DZIAŁANIU 
ZAKWASZAJĄCYM, KTÓRY REGULUJE PH WODY UŻYWANEJ 
DO STOSOWANIA NALISTNEGO AGROCHEMIKALIÓW
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ŚRODKI POMOCNICZE

OLEO MAX
1000 SL

Surfaktant – środek zwilżający. Specjalistyczny preparat polepszający właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów. Obniża 
napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, ułatwiając dokładne pokrycie liści. Dzięki temu ciecz użytkowa jest trudniej zmywalna.

OLEO
84 EC

Zawiera: 84% oleju mineralnego. Adiuwant olejowy – środek wspomagający w formie płynu, polepszający właściwości cieczy 
użytkowej agrochemikaliów stosowanych dolistnie.

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

okres ważności: 2 lata
dostępne opakowania: 0,25 l, 1 l, 5 l

ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY W FORMIE PŁYNU,  
POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI CIECZY UŻYTKOWEJ  
AGROCHEMIKALIÓW STOSOWANYCH DOLISTNIE

SPECJALISTYCZNY PREPARAT POPRAWIAJĄCY  
WŁAŚCIWOŚCI CIECZY UŻYTKOWEJ AGROCHEMIKALIÓW
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DOM I OGRÓD

KOMAREP®  
na kleszcze i komary

okres ważności: 3 lata
dostępne opakowania: 90 ml

INSEKTOZOL® 
na karaluchy i inne owady biegające

okres ważności: 3 lata
dostępne opakowania: 300 ml

FLORIS
AE

OKRES KARENCJI: NIE DOTYCZY.

okres ważności: 3 lata
dostępne opakowania: 300 ml, 400 ml

ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN



4545



46



Czas na ochronę upraw przed szkodnikami
Wiosna na dobre już zagościła w sadach i ogrodach, a razem z roślinnością ze snu zimowego budzą się… szkodniki! 
Wśród nich szczególnie uciążliwe przędziorki, w szczególności przędziorek chmielowiec oraz mszyce. Gatunki te chętnie 
żerują na większości upraw zarówno ogrodniczych, sadowniczych, jak i warzywnych.

Mszyce i przędziorki żywią się sokami roślin, które wysysają poprzez nakłute uprzednio wierzchnie warstwy rośliny. Uszkodzone przez przędziorki 
części roślin brązowieją i niszczeją, a w przypadku mszyc skręcają się, zginają i żółkną, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu  
i rozwoju roślin, szczególnie młodych. Cechą charakterystyczną dla przędziorków jest obecność delikatnych pajęczynek na zaatakowanych liściach 
i łodygach. Innym istotnym zagrożeniem, szczególnie dla roślin kapustnych jest mączlik warzywny (Aleyrodes proletella). Jest to szkodnik z rzędu 
pluskwiaków, rodziny mączlikowatych. W ostatnich latach zaobserwowano większe zagrożenie ze strony tego gatunku ze względu na wzrost średniej 
temperatury powietrza. Uszkadzają liście, żerując na jej spodnich stronach oraz zanieczyszczają roślinę jajami, larwami i rosą miodową oraz wydalinami.

Zwalczanie mszyc i przędziorków
Wykonywanie zabiegów ochronnych należy rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ miejsce żerowania owadów i roztoczy jest doskonałym 
siedliskiem dla grzybów, jak również drogą zakażenia przez wirusy. Szkodniki występują szczególnie często w sezonach poprzedzonych łagodną 
zimą, przyjazną dla form przetrwalnikowych. Ponadto, niska wilgotność powietrza sprzyja namnażaniu się przędziorków, a wysoka wilgotność 
powietrza w połączeniu z wysoką temperaturą stwarza bardzo dobre warunki dla mszyc. Walkę ze szkodnikami utrudnia wypracowanie przez 
nie odporności na niektóre substancje aktywne zawarte w insektycydach i akarycydach, powstałej w wyniku zaniedbań w zakresie różnicowania 
stosowanych pestycydów pod kątem mechanizmu działania oraz duża popularność odmian uszlachetnianych poprzez dobór gatunków bogatych 
w substancje odżywcze, które są chętniej atakowane przez szkodniki. W walce z mszycami i przędziorkami pomagają ich naturalni wrogowie  
i jednocześnie sprzymierzeńcy rolników i ogrodników – przede wszystkim są to drapieżne owady i ich larwy, takie jak biedronki, złotooki i pryszczarki 
mszycojady. Jeden osobnik może dziennie zjeść nawet 50 – 100 szkodników. Natomiast mączlik warzywny często staje się ofiarą drapieżnych 
dobrotnic i skulików. Jeżeli pomimo to problem wciąż pozostaje, konieczne jest zastosowanie oprysków w celu zapewnienia skutecznej ochrony 
roślin. Zgodnie z ogólnymi zasadami Integrowanej Ochrony metody niechemiczne, takie jak biologiczne, fizyczne czy też hodowlane, należy 
zawsze przedkładać nad metody chemiczne.

K-PAK skutecznie zwalcza szkodniki
Warto zwrócić uwagę, aby w pierwszej kolejności wybierać środki zawierające jak najmniej potencjalnie niebezpiecznych substancji dla ludzi  
i środowiska. Polecanym produktem jest K-PAK, który w odróżnieniu od konwencjonalnych środków ochrony roślin, nie zawiera substancji 
czynnej,  działa na szkodniki w sposób fizyczny. Główny składnik preparatu to modyfikowany trisiloksan, zwiększający zwilżalność powierzchni 
hydrofobowych, a tym samym gwarantujący skuteczne pokrycie liści i innych części roślin wraz z żerującymi na nich szkodnikami, które giną 
wskutek zaburzenia procesów fizjologicznych. Jest to preparat silikonowy o niespecyficznym sposobie działania w stosunku do owadów i roztoczy 
żerujących na uprawach. Wykazuje skuteczność w zwalczaniu szkodników, w tym mszyc i przędziorków, ale także miseczników, mączlików i innych, 
występujących powszechnie i corocznie, często w dużych liczebnościach na wielu gatunkach roślin. K-PAK stosuje się interwencyjnie w momencie 
pojawienia się na roślinach pierwszych kolonii szkodliwych owadów i roztoczy w uprawach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.

Stosowanie preparatu K-PAK
Preparat można stosować wielokrotnie w czasie sezonu wegetacyjnego, w zależności od zagrożenia i częstotliwości występowania szkodników  
w formie oprysków, po uprzednim rozcieńczeniu w wodzie, przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych. K-PAK zapewnia ochronę 
przed żerującymi na roślinie owadami i roztoczami nawet do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności po upływie tego czasu zabieg można powtórzyć. 
W ochronie roślin warzywnych 100 ml preparatu na każde 100 l wody dostatecznie chroni uprawy przed mszycami i mączlikiem warzywnym, 
natomiast w celu walki z przędziorkami, zalecane jest zwiększenie dawki do 200 ml. Preparat nie posiada chemicznej substancji aktywnej, dlatego 
nie powoduje wypracowania odporności przez szkodniki. K-PAK można stosować bez konieczności dodawania adiuwantów do cieczy użytkowej.

Efekty działania K-PAK
Zgodnie z wynikami badań wykonanych w 2018 roku przez Zespół Badawczy ds. Oceny Skuteczności Działania Zoocydów, Nematocydów, 
Bioregulatorów i Herbicydów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, K-PAK wykazuje blisko stuprocentową skuteczność w zwalczaniu mszycy 
burakowej (Aphis fabae) w rabarbarze przy zastosowaniu dawki 0,05% i 0,1% oraz 86% skuteczności w ochronie jarmużu przed mączlikiem 
warzywnym (Aleyrodes proletella) po zastosowaniu dawki 0,1%. Efekty były widoczne już trzy dni po zabiegu, a na traktowanych roślinach nie 
zaobserwowano efektów fitotoksyczności ani ujemnego wpływu na organizmy pożyteczne i otoczenie. 

Produkt K-PAK jest zgodny z aktualnym europejskim trendem, który kładzie nacisk na zmniejszenie ilości  niebezpiecznych substancji aktywnych 
wprowadzanych do środowiska. Dzięki zastosowaniu formulacji opartej na modyfikowanych trisiloksanach produkt zapewnia wysoką skuteczność 
przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka dla człowieka i środowiska. Przypomina się, aby każdorazowo, przed użyciem środka K-PAK przeczytać 
etykietę załączoną do produktu i wykonywać zabiegi ściśle według jej wskazań.

Autor artykułu: Karolina Bałuszyńska – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO
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Czas na ochronę upraw przed szkodnikami
Dobry start – zalety zaprawy nasiennej 
DIFLUD 050 FS / GRANO 050 FS / PROSEED 050 FS
Występowanie chorób zbóż wywołanych przez grzyby jest problemem powszechnym i corocznym, zatem zapobieganie 
rozwojowi patogenów jest konieczne dla zachowania jakości i wielkości plonu. Obecność patogenów znacznie zmniejsza ilość 
pozyskanego ziarna oraz powoduje spadek jego jakości, a także jest źródłem groźnych dla zdrowia i życia mykotoksyn, czyli 
związków biologicznie czynnych produkowanych przez niektóre rodzaje grzybów pasożytujących na roślinach lub rozwijających 
się na magazynowanych plonach. Walkę z patogenem należy zacząć już na etapie siewu poprzez odpowiednie przygotowanie 
pola i ziarna oraz właściwy dobór zaprawy nasiennej, która w optymalny sposób zabezpieczy przyszłe plony przed chorobami.

Podstawowymi sposobami zapobiegania występowaniu chorób grzybowych jest dobór odmiany roślin odpornych na zarażenie, 
wybieranie kwalifikowanego materiału siewnego, który jest wolny od patogenu, płodozmian, wapnowanie resztek pożniwnych  
w celu zapobieżenia zimowania przetrwalników, dogłębna orka oraz zwalczanie szkodników przenoszących chorobę. Jeżeli 
pomimo tych zabiegów problem wciąż pozostaje, konieczne jest zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Przy wyborze 
produktu warto rozważać w pierwszej kolejności substancje i formulacje, których stosowanie wiąże się z jak najmniejszym 
potencjalnym ryzykiem dla ludzi i środowiska przy jak największej skuteczności. Takim rozwiązaniem jest stosowanie dobrej zaprawy 
nasiennej. Pokrycie ziarna cienką warstwą środka grzybobójczego zabezpiecza materiał siewny przed rozwojem patogenów już 
na najwcześniejszym etapie rozwoju rośliny. Ponadto, w trakcie zaprawiania używa się stosunkowo niewielkie ilości substancji 
aktywnej, co jest istotne z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego, a także niesie ze sobą jedynie znikome ryzyko 
wystąpienia pozostałości w plonach. Zaprawianie ziarna jest pierwszym sposobem ochrony zbóż przed chorobami wywołanymi 
przez grzyby i stanowi podstawę do dalszych zabiegów.

Obecnie na rynku znajduje się bardzo wiele różnych rodzajów zapraw nasiennych, w tym produkty jednoskładnikowe oraz 
zawierające mieszaniny różnych substancji czynnych. Bardzo popularnymi produktami są zaprawy oparte na substancjach z grupy 
triazoli, tj. difenokonazolu, tritikonazolu, protiokonazolu, tebukonazolu, ipkonazolu. Substancje te zaburzają proces tworzenia 
błon komórkowych grzybów, a w konsekwencji zamieranie patogenu. Oprócz wspomnianych triazoli stosuje się szereg innych 
substancji o odmiennym mechanizmie działania, w tym fenylopirole (fludioksonil), imidazole (prochloraz, imazalil), kabroksyamidy 
(fluksapyroksad, sedaksan, penflufen) lub tiofenokarboksyamidy (siltiofam). Zastosowanie co najmniej dwóch substancji aktywnych, 
należących do różnych grup chemicznych zmniejsza ryzyko wypracowania odporności przez patogen oraz ma na celu zwiększenie 
zakresu zwalczanych chorób. Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin w formie zaprawy nasiennej zapewnia, że produkt jest 
precyzyjnie naniesiony na materiał siewny, co można łatwo kontrolować dzięki zmianie barwy – po wykonanym zabiegu nasiona są 
najczęściej intensywnie czerwone. Bardzo istotnym jest, aby przed zastosowaniem zaprawy, ziarno było suche i dobrze oczyszczone. 
Nie należy zaprawiać ziarna nie przeznaczonego do siewu.

W ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi Synthos Agro oferuje nową zaprawę nasienną DIFLUD 050 FS, dostępną również 
pod nazwami handlowymi PROSEED 050 FS oraz GRANO 050 FS. Jest to preparat oparty na dwóch substancjach aktywnych  
o uzupełniającym się działaniu  - difenokonazolu z grupy triazoli oraz fludioksonilu z grupy fenylopiroli, o zawartości każdej z nich 
25 g/L. Substancja czynna difenokonazol jest ceniona ze względu na  ochronę  zbóż przed chorobami przenoszącymi się wraz  
z materiałem siewnym, w tym patogeny z rodzaju Ustilago oraz Tilletia, natomiast fludioksonil działa na grzyby z rodzaju Fusarium, 
Microdochium, Rhizoctonia, Tilletia, Septoria oraz Helminthosporium.

DIFLUD 050 FS to środek w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach 
przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych, ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych w celu ochrony przed chorobami 
powodowanymi przez grzyby. Zgodnie z etykietą, zaprawę nasienną DIFLUD 050 FS stosuje się bezpośrednio przed siewem  
w maksymalnej dawce 200 ml środka z dodatkiem 800 ml wody na każde 100 kg ziarna przygotowywanego do siewu.

Zastosowanie dawki 200 ml produktu na 100 kg ziarna wystarczy, aby skutecznie ochronić ziarno przed patogenami pochodzenia 
odglebowego (fuzaryjna zgorzel siewek) jak i odnasiennego (śnieć cuchnąca, głownia źdźbłowa), co przekłada się na 5 g każdej  
z dwóch substancji aktywnych.
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Fuzaryjna zgorzel siewek jest bardzo istotnym pod kątem produkcji roślinnej patogenem zbóż, wywołanym przez grzyby z rodzaju 
Fusarium spp. Powodują one choroby takie jak: zgorzel siewek, zgniliznę korzeni, zgorzel podstawy źdźbła lub łodyg, fuzariozę 
liści, fuzariozę kłosów zbóż i kolb kukurydzy. Cechą charakterystyczną zarażonych roślin jest bielenie kłosków oraz powstawanie 
różowego lub łososiowego nalotu, który w zaawansowanej fazie może mieć wykształcone strzępki grzybni widoczne gołym okiem. 
Przetrwalniki zimują w przechowalni lub w glebie, żerując na porażonych roślinach lub ich resztkach. Grzyby z rodzaju Fusarium 
spp. rozprzestrzeniają się wraz z wodą, w glebie, a w okresie wegetacji roślin zarodniki mogą być przenoszone przez wiatr i owady.  
Są wrażliwe m.in. na substancje czynne z grupy triazoli oraz fenylopiroli.

Głownia źdźbłowa żyta jest chorobąwywołaną przez grzyby z gatunku Urocystis occulta. Jest ona charakterystyczna dla żyta  
i powoduje znaczne spadki plonu. Porażone rośliny są mniejsze od zdrowych o około 30 – 50%. Zarażone rośliny mają zdeformowane 
kłosy lub nie wykształcają ich w ogóle, co w konsekwencji prowadzi do znacznego obniżenia jakości i wielkości plonu. Chorobie 
zapobiega się z użyciem substancji z grupy triazoli.

Grzyby z gatunku Tilletia caries są odpowiedzialne za występowanie śnieci cuchnącej pszenicy. Choroba objawia się poprzez 
zahamowanie wzrostu roślin, sinozieloną barwę, rozwarte kłosy oraz obecność w kłosach tzw. torebek śnieciowych. Można  
je odróżnić od ziarna, ponieważ są krótsze i bardziej pękate, a po ich rozgnieceniu wypływa brunatnoczarna maź o zapachu śledzi. 
W dojrzałych torebkach znajdują się zarodniki, z wyglądu przypominające pylistą, brunatną masę. W konsekwencji, pojawiają się 
braki we wschodach, powstające kiełki są zniekształcone, a rośliny są wyraźnie niższe w porównaniu ze zdrowymi. W zapobieganiu 
chorobie najczęściej stosuje się środki oparte na substancjach czynnych z grupy triazoli i fenylopiroli.

Warto podkreślić, że chorobotwórcze grzyby mogą wytwarzać groźne dla zdrowia mykotoksyny, takie jak zearalenon oraz 
deoksyniwalenol, które wywołują choroby zwane mykotoksykozami. Do skutków długotrwałych narażenia na mykotoksyny zalicza 
się zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowalności na wiele rodzajów nowotworów oraz uszkodzenia organów wewnętrznych. 
Mykotoksyny są najczęściej niewrażliwie na większość metod obróbki żywności, w tym na obróbkę termiczną i fermentację.  
Za dopuszczalną dawkę deoksyniwalenolu w zbożu wprowadzanym na rynek uważa się 1250 µg/kg, natomiast zearalenonu 100 
µg/kg (Rozporządzenie (WE) 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006, z późniejszymi zmianami). Taką zawartość mykotoksyn obserwuje 
się w plonie nawet, jeżeli porażenie chorobą jest niewielkie.

Skuteczność i bezpieczeństwo zaprawy nasiennej DIFLUD 050 FS

Zaprawa nasienna DIFLUD 050 FS została starannie przebadana pod kątem skuteczności. Wyniki badań polowych wykazały,  
że zaprawa DIFLUD 050 FS wykazuje wysoki poziom skuteczności w zwalczaniu grzybów powodujących fuzaryjną zgorzel siewek 
w przypadku pszenicy jarej i ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, owsa, jęczmienia jarego i ozimego, czy też głownię źdźbłową 
żyta w przypadku żyta ozimego lub śnieć cuchnącą pszenicy w przypadku pszenicy jarej i ozimej (Wykres 1). W przypadku badań  
w uprawie pszenżyta jarego zaobserwowano średni poziom zwalczania fuzaryjnej zgorzeli siewek.

Wszystkie badania skuteczności zaprawy DIFLUD 050 FS zostały wykonane w certyfikowanych ośrodkach badawczych zgodnie 
z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej, podlegającymi okresowym kontrolom prowadzonym przez uprawnione jednostki 
państwowe.

Wyniki badań toksykologicznych, ekotoksykologicznych, fizykochemicznych oraz pozostałości wskazują na zgodność produktu 
DIFLUD 050 FS z unijnymi normami bezpieczeństwa chroniącymi użytkowników, konsumentów i środowisko.

Wykres 1. Porównanie skuteczności zaprawy nasiennej DIFLUD 050 FS ze środkiem referencyjnym. 
Oba produkty zastosowano w dawce 200 ml na 100 kg zaprawianego ziarna.

Zastosowanie odpowiedniej zaprawy nasiennej stanowi kluczowy element, który zapewni skuteczną ochronę plonu już na etapie 
siewu, przed stratami spowodowanymi chorobami grzybowymi oraz wydzielanymi przez patogeny mykotoksynami, które wykryte 
w ziarnie, znacznie zmniejszają jego wartość rynkową. Ponadto, pojawienie się na plantacji zarażonych roślin, sprzyja przenoszeniu 
się zarodników grzybów na inne stanowiska poprzez wiatr, zwierzęta oraz mechanicznie na maszynach i urządzeniach rolniczych. 
Stąd, odpowiedni dobór środka ochrony roślin oraz staranne zaprawienie ziarna jest koniecznym zadaniem dla odpowiedzialnego 
producenta.

Przypomina się, że wszystkie środki ochrony roślin należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności i ściśle według instrukcji 
użycia. Środki ochrony roślin należy  przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci tylko w oryginalnym opakowaniu. 

Autor: Karolina Bałuszyńska – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

FUSASP: Fusarium spp. powoduje fuzariozę
UROCOC: Urocystis occulta powoduje głownię źdźbłową żyta
TILLCA: Tilletia caries powoduje śnieć cuchnącą pszenicy
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fot. Tomasz Martyka

PARCH I MĄCZNIAK JABŁONI 
– DWIE CHOROBY, JEDNO SKUTECZNE ROZWIĄZANIE
Polska przez wiele lat utrzymuje pozycję lidera w produkcji jabłek w UE, ale także jest jednym z największych producentów tych owoców 
na świecie. Polska również charakteryzuje się stosunkowo dużą produkcją innych owoców ziarnkowych, takich jak: gruszki, pigwy, 
nieszpułki. Aby utrzymać przewodnią rolę w produkcji owoców na terenie UE, a także na świecie, produkty te powinny być najlepszej 
jakości, pod względem wyglądu, walorów smakowych, wartości odżywczych, a także bezpieczeństwa dla konsumenta. Otrzymanie 
wysokiej jakości owoców zawsze jest bardzo pracochłonne oraz czasochłonne. Jednym z najważniejszych momentów w uprawie drzew 
owocowych jest ich szczególna ochrona przed agrofagami, które są najczęstszym powodem obniżenia ilości oraz jakości plonu.

W sadach jabłoniowych jedną z najgroźniejszych chorób jest parch jabłoni, wywoływany przez grzyby Venturia inaequalis. Grzyb ten 
powoduje porażenie wszystkich nadziemnych części jabłoni, takich jak: liście, ogonki liściowe, pędy oraz owoce. Charakterystycznymi 
objawami parcha jest pojawienie się oliwkowo-zielonych plam na dolnej części blaszki liściowej. Z nasileniem się choroby, plamy 
stają się coraz większe, mogą się łączyć, a następnie brązowieją oraz mogą wywoływać nekrozę tkanek liści, wskutek czego liście 
rośliny zaczynają wysychać oraz skręcać się. W momencie rozwoju owoców, plamy pojawiają się również na nich, co następnie 
prowadzi do nekrozy, a także przedwczesnego opadania owoców. Pojawienie się na drzewach jabłoni grzyba Venturia inaequalis 
może powodować straty plonu o 20-30%, a w latach epidemii nawet do 70%.

W celu zwalczania parcha w uprawie jabłoni, ale również w uprawie gruszy i innych małoobszarowych owoców ziarnkowych, 
najczęściej stosuje się środki na bazie miedzi, kaptanu, difenokonazolu lub dodyny.

Częstym problemem w sadach jabłoniowych jest także mączniak jabłoni, powodem którego jest grzyb Podosphaera leucotricha. 
Obecność tego agrofaga może prowadzić do znacznych strat plonu z powodu osłabienia wigoru rośliny oraz negatywnego wpływu 
na roślinę w czasie kwitnienia i owocowania. Zarodniki grzyba mogą zimować na rónych częściach rośliny, stąd choroba ta staje się 
jeszcze bardziej niebezpieczna, gdyż może pojawiać się również w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Mączniak jabłoni dotyka 
większość części rośliny, m.in. pędy, liście, kwiaty oraz owoce. Charakterystycznymi objawami mączniaka jabłoni jest pokrycie rośliny 
białym nalotem, a także zmniejszenie wielkości liści, pojawienie się chlorotycznych plam na powierzchni blaszki liściowej, które 
mogą prowadzić do wysychania i skręcania liści, zamieranie pąków kwiatowych oraz ordzawienie skórki owoców. Aby zapobiec 
rozwoju choroby jednym z ważnych elementów jest dokładna lustracja sadu zarówno w okresie wiosenno-letnim, jak i zimowym. 
Jeżeli zaobserwujemy objawy mączniaka jabłoni na roślinie, natychmiastowo należy usunąć porażone pędy. W okresie sezonu 
wegetacyjnego przy nasileniu się tej choroby w sadzie, nieuniknione jednak będzie zastosowanie ochrony chemicznej w postaci 
środków na bazie siarki, cyflufenamidu, difenokonazolu, fluksapyroksadu oraz tebukonazolu.

W uprawie drzew owoców ziarnkowych, częstym powodem obniżenia plonu jest również brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, 
wywoływana przez grzyby Monilinia spp. W szczególny sposób choroba ta atakuje grusze. Charakterystycznymi objawami brunatnej 
zgnilizny jest pojawienie się na powierzchni owoców gnilnych plam w obrębie których znajdują się również charakterystyczne 
beżowe zarodniki grzyba. Grzyb oprócz owoców poraża również pędy oraz pąki kwiatowe. Sprzyjającymi warunkami do pojawienia 
się agrofaga w sadzie są intensywne opady, a także gradobicia. W celu zapobiegania brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych należy 
w szczególny sposób obserwować rośliny w czasie całego sezonu, a po odnotowaniu uszkodzeń, jak najszybciej usunąć porażone 
części rośliny. Niestety w większości sytuacji należy zastosować również metody chemiczne, stosując środki ochrony na bazie 
kaptanu, tebukonazolu i fluopyramu.

Omawiając powyższe choroby wielokrotnie przewijają się 3 substancje aktywne – miedź (sztandarowe produkty Synthos Agro 
MIEDZIAN 50 WP, MIEDZIAN EXTRA 350 SC) oraz kaptan (KAPTAN 50 WP) i difenokonazol (TORES 250 EC). Do  grona fungicydów 
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sadowniczych w portfolio Synthos Agro dołącza nowy produkt na bazie dwóch substancji kaptanu i difenokonazolu – KADI 72,5 WG.
Nowy środek ochrony roślin w ochronie owoców ziarnkowych – KADI 72,5 WG, jest innowacyjnym rozwiązaniem, dotychczas 
niedostępnym na rynku polskim. Produkt łączy w sobie dwie substancje aktywne o różnym działaniu – powierzchniowym (kaptan 
70%) oraz układowym (difenokonazol 2,5%). Badania skuteczności dla środka pokazują, że produkt KADI 72,5 WG jest bardziej 
skuteczny w odniesieniu do produktów referencyjnych, zawierających tylko jedną substancję aktywną – kaptan lub difenokonazol. 
Środek może być skutecznym narzędziem w walce z najgroźniejszymi chorobami owoców ziarnkowych, takimi jak: parch jabłoni, 
parch gruszy, mączniak jabłoni, mączniak prawdziwy oraz brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych. Wyniki badań pokazują, że 
skuteczność środka KADI 72,5 WG w zwalczaniu parcha jabłoni jest wyższa w stosunku do produktu referencyjnego zawierającego 
sam kaptan w formulacji WP lub  difenokonazol solo w formulacji EC (Wykres 1). W celu zwalczania parcha jabłoni lub gruszy środek 
rekomenduje się stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją, od fazy zielonego pąka do początku fazy 
dojrzewania owoców (BBCH 56-81).

OCHRONA JABŁONI PRZED PARCHEM JABŁONI

Wykres 1. Porównanie skuteczności produktu KADI 72,5 WG oraz produktów na bazie kaptanu i difenokonazolu obecnych 
na rynku w zwalczaniu parcha jabłoni.

W trakcie badań zaobserwowano także o wiele wyższą skuteczność produktu KADI 72,5 WG w procesie zwalczania mączniaka 
jabłoni w stosunku do produktów referencyjnych dostępnych na rynku. W odniesieniu do środka referencyjnego w skład którego 
wchodziło 70% kaptanu, produkt KADI 72,5 WG w dawce 2,0 kg/ha (rekomendowana dla zastosowania w uprawie owoców 
ziarnkowych) wykazywał prawie o 17% większą skuteczność w ochronie przed mączniakiem jabłoni, zaś porównując z drugim 
środkiem referencyjnym, zawierającym 25% difenokonazolu, obserwowano o 6% wyższą skuteczność dla środka KADI 72,5 WG 
(Wykres 2). W celu ochrony jabłoni przed mączniakiem jabłoni, środek najlepiej stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, 
zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy otwartych jest około 20% kwiatów do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm – 
faza T (BBCH 62-74).

OCHRONA JABŁONI PRZED MĄCZNIAKIEM JABŁONI

Wykres 2. Porównanie skuteczności produktu KADI 72,5 
WG oraz produktów na bazie kaptanu i difenokonazolu 
obecnych na rynku w zwalczaniu mączniaka jabłoni.

Należy podkreślić, że zastosowanie fungicydu wieloskładnikowego, 
takiego jak KADI 72,5 WG, zawierającego substancje aktywne  
o różnych mechanizmach działania, zwiększa efektywność zabiegów 
w sadach, w których pojawiły się również formy odporne oraz, co jest 
znacznie ważniejsze, pozwala na ograniczenie lub wręcz zapobieganie 
selekcji form odpornych. Dodatkowo produkt zapewnia użytkowniku 
komfort stosowania i łatwość przygotowania cieczy roboczej,  
a także pozwala na elastyczne stosowanie produktu w szerokim 
okienku aplikacyjnym. 

Zaletą produktu KADI 72,5 WG jest również to, że dla pełnej ochrony w sadzie wystarczą jedynie 3 aplikacje. 
Wykorzystanie produktu także wpływa korzystnie na wybarwienie owoców, co jest dodatkowym atutem dla sadowników  
i producentów. Środek pomimo stosowania w sadach jabłoniowych dopuszczony jest również do stosowania w uprawie roślin 
małoobszarowych, takich jak: grusza, pigwa i nieszpułka.

Opierając się na wynikach badań skuteczności oraz biorąc pod uwagę zalety środka, potwierdzone obserwacjami w trakcie badań,  
produkt KADI 72,5 WG jest idealnym rozwiązaniem w drodze do uzyskania wysokiego plonu o najlepszej jakości.

Należy jednak pamiętać, aby przed wykonaniem zabiegów dokładnie zapoznać się z etykietą produktu oraz zachować szczególne 
bezpieczeństwo. Środek KADI 72,5 WG przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone 
na etykietach produktów.

Autor: Maria Halka, Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO
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56 UPRAWY - PRODUKTY

fazy 
rozwojowe
BBCH

10 19 31 39 49

Burak cukrowy (ŚOR i nawozy) - fazy rozwojowe

Rozwój liści Wzrost rozety 
(zakrywanie międzyrzędzi)

Kiełkowanie
9

Rozwój korzenia spichrzowego

HerbicydyNawóz

MAGNEZIUM VIGOR

ESORIO 150 EC / FLUTAX 150 EC
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