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ASCRA Xpro łączy w sobie wszystkie  
wyjątkowe właściwości technologii Xpro 
z substancją aktywną fluopyram, którą po raz 
pierwszy zastosowano w ochronie zbóż. 
W ten sposób powstała nowa generacja 
innowacyjnych fungicydów firmy Bayer.

Fungicyd zapewnia kontrolę nad szerokim spektrum chorób, wyróżnia się zwiększonym 
działaniem interwencyjnym przeciwko septoriozom oraz zapewnia wysokie plonowanie zbóż.

GOTOWI NA PRZYSZŁOŚĆ

W wilgotnych, umiarkowanych warunkach klimatycznych w zachodniej i środkowej 
części Europy patogeny grzybowe mogą prowadzić do dużych strat plonów i do 
niższej jakości uprawianych zbóż. Stosowanie fungicydów zbożowych było więc 
zawsze jednym z najważniejszych czynników intensyfikujących uprawę. Zgodnie 
z rozporządzeniem dotyczącym nawożenia i wynikającej z niego potrzeby wysokiej 
wydajności azotowej, nowoczesne i wysokowydajne pestycydy będą nadal zyskiwać 
na znaczeniu dla zabezpieczenia wysokich plonów i jakości. Wszystko po to, 
by optymalnie wykorzystywać potencjał, który tkwi w odmianie i lokalizacji plonu.

ASCRA® Xpro 260 EC to pierwszy dostępny 
na rynku fungicyd, do stosowania w zbożach, 
który zawiera dwie substancje z grupy 
karboksyamidów oraz jedną z grup azoli. 
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REWOLUCYJNE 
POŁĄCZENIA SKŁADNIKÓW

Wraz z technologią Xpro wprowadzono 
biksafen – nowy związek z klasy 
chemicznej pirazolo karboksyamidów 
(grupa karboksyamidy), nowej generacji 
inhibitorów SDHI. Połączenie biksafenu 
z protiokonazolem okazało się nie 
tylko wysoce skuteczne w kontroli 
różnych patogenów zbożowych, 
ale także spełniło wymagania FRAC 
dotyczące nowoczesnego i skutecznego 
zarządzania odpornością w produkcie.
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REWOLUCYJNE 
POŁĄCZENIA SKŁADNIKÓW

W NOWYM PRODUKCIE ASCRA XPRO 
DO SPRAWDZONYCH SKŁADNIKÓW  
AKTYWNYCH XPRO DODANO  
FLUOPYRAM Z KLASY BENZAMIDÓW  
(GRUPA KARBOKSYAMIDY).

PROTIOKONAZOL

///  najsilniejszy azol
///  najszersze spektrum działania

///  najdłuższa ochrona

  Najlepszy sposób działania wśród azoli

BIKSAFEN

///  dominujący na rynku karboksyamid
///  doskonałe zwalczanie septorioz i rdzy

///  znaczący wpływ fizjologiczny na plon

 Najlepszy sposób działania wśród karboksyamidów

FLUOPYRAM

///  pierwszy karboksyamid z klasy benzamidowej w zbożach
///  szybkie pobieranie + przemieszczanie = 

szybsze działanie interwencyjne
///  właściwości antyodpornościowe 

odmienne od pozostałych SDHI
///  dodatkowy efekt fizjologiczny

  Wzmacnia plonotwórcze działanie biksafenu

SZYBCIEJ + SZERZEJ

= WIĘKSZY 
PLON

TWÓRCA PLONU ASCRA XPRO:
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MAKSYMALNE 
KORZYŚCI 
MAKSYMALNE PLONY

DZIAŁANIE ANTYODPORNOŚCIOWE
//  fluopyram ma inne właściwości fizyczne 

niż pozostałe substancje z grupy 
karboksyamidów (wiązanie przestrzenne)

//  odmienne spektrum odporności niż 
pozostałe karboksyamidy

//  działa również na mniej wrażliwe 
szczepy septorioz i Ramularii

DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE
//  100% najlepszego azolu (protiokonazol)

//  + 2 uzupełniające się karboksyamidy BIXAFEN 
(karboksyamid) i FLUOPYRAM (benzamid)

UNIKALNY PROFIL DZIAŁANIA
//  bardzo szerokie spektrum działania przeciwko 

wszystkim ważnym chorobom zbóż

//  najlepsze działanie lecznicze w zwalczaniu  
septorioz

//  skuteczna natychmiastowa ochrona

//  długotrwałe działanie (długotrwały 
depozyt substancji czynnych)

ELASTYCZNE STOSOWANIA
//  zróżnicowane dawkowanie

//  bardzo szerokie okno aplikacji

//  elastyczność pod względem 
ilości wody i mieszalności
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ZIELONOŚĆ LIŚCI
//  większy wskaźnik zielonej powierzchni liści

//  więcej biomasy

//  wyższa zawartość chlorofilu, co oznacza 
lepszą wydajność fotosyntezy

FORMULACJA LEAFSHIELD
//  aktywne rozprzestrzenianie się 

na powierzchni liścia w celu 
optymalnego zwilżenia

//  optymalna rozpuszczalność 
i stabilność w cieczy roboczej

//  długa dostępność substancji 
czynnych na roślinie

TOLERANCJA NA SUSZĘ
//  większa ilość korzeni i większy 

udział drobnych korzeni

//  lepsze wykorzystanie wody

//  wolniejsza transpiracja wody

//  opóźnienie starzenia się

ODPORNOŚĆ NA DESZCZ
//  szybkie pobieranie i przemieszczanie w liściu

//  odporność na deszcz już po kilku minutach

//  możliwość stosowana w wilgotnych warunkach
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ASCRA Xpro dzięki trzem składnikom aktywnym z różnych klas 
chemicznych hamuje niezbędne procesy biochemiczne  
i trwale zaburza procesy centralnego metabolizmu grzyba.

//  Fluopyram i biksafen zapobiegają kiełkowaniu zarod-
ników i wzrostowi strzępki kiełkowej. W ten sposób 
ograniczone zostaje wykształcanie przylgi, grzyb 
nie jest w stanie przedostać się do wnętrza rośliny. 
Ze względu na szybkie pobieranie i doskonałe roz-
mieszczenie w liściach fluopyram wykazuje doskonały 
efekt zatrzymania (działanie interwencyjne) rosnącej 
grzybni w przestrzeniach międzykomórkowych.

//  Protiokonazol prowadzi do zmian w systemie 
membran komórek grzybowych, a także w bu-
dowie ścian komórkowych. Ponadto, hamuje 
wzrost strzępki kiełkowej i tworzenie się przylgi.

//  Stała dostępność biksafenu i protiokonazolu 
dopełnia zrównoważoną kontrolę nad patogena-
mi grzybowymi dzięki długotrwałemu działaniu.

WSZECHSTRONNY 
MECHANIZM DZIAŁANIA

Różne mechanizmy działania 
substancji aktywnych 
optymalnie się uzupełniają 
i stanowią zintegrowane 
zarządzanie odpornością. 

Doskonałe właściwości 
lecznicze i zapobiegawcze 
ASCRA Xpro oferują 
w praktyce elastyczny, 
kompleksowy i długotrwały 
system kontroli nad 
chorobami.

Ze względu na swoje szczególne właściwości fluopyram jest szybciej 
wchłaniany i dystrybuowany przez roślinę. Dzięki temu błyskawicznie 
zatrzymuje rozwój chorób z rodzaju plamistości liści, takich jak septoriozy, 
brunatna plamistość liści, rynchosporiozy, plamistość siatkowa 
oraz mączniaka prawdziwego.

SZYBKIE DZIAŁANIE  
POCZĄTKOWE

DOSKONAŁE  
DZIAŁANIE  
INTERWENCYJNE

DŁUGOŚĆ DZIAŁANIA ASCRA XPRO  

BBCH 49 BBCH 57 BBCH 65

FLUOPYRAM

S
ku

te
cz

no
ść

 %

Długość działania

PROTIOKONAZOL

BIKSAFEN
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Ze względu na swoje szczególne właściwo-
ści chemiczne i fizyczne (temperatura topnienia, 
rozpuszczalność w wodzie) fluopyram bardzo 

szybko się wchłania. Dzięki temu w ciągu sześciu 
godzin substancja czynna w tkance roślinnej osią-

ga wysoki poziom koncentracji, co świadczy o do-
skonałym działaniu zapobiegającym lub leczniczym 

fungicydu ASCRA Xpro (patrz rysunek poniżej).
Protiokonazol i biksafen, podobnie jak w przypadku innych 
fungicydów Xpro, osiągają w tym czasie poziom około 10% 

zawartości substancji czynnej w roślinie. Zatem w krótkim 

czasie są dostępne wystarczające ilości wszystkich składni-
ków w tkance liścia, aby skutecznie walczyć z patogenami.

WIELKA RÓŻNICA  
– JESZCZE WIĘKSZY ZYSK
Najważniejszą różnicą w odniesieniu do poprzednich 
fungicydów technologii Xpro stanowi fakt, że fluopyram 
znacznie zwiększa natychmiastowy efekt działania  
preparatu. Tymczasem biksafen i protiokonazol  
są rozmieszczone bardzo równomiernie  
w długim czasie w roślinie.

ZALETY SZYBKIEGO
WCHŁANIANIA

SYSTEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI ASCRA XPRO ZAPEWNIAJĄ 
ZRÓWNOWAŻONĄ KONTROLĘ CHORÓB

Źródło: test laboratoryjny Bayer, Monheim

Równomierne pobieranie/rozprowadzenie,  
długotrwałe działanie

Pyridinyl-Ethyl-Benzamide

1 dzień 7 dni

14C-Fluopyram

Pyrazol-Carboxamide

14C-Bixafen

1 dzień 7 dni

Triazolinthione

1 dzień 7 dni

14C-Prothioconazol

Szybkie pobieranie/rozprowadzenie,  
działanie lecznicze

FLUOPYRAM 
JUŻ PO 6hROZPROWADZONY 

W ROŚLINIE
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INNOWACYJNA 
FORMULACJA LEAFSHIELD

Optymalne pokrycie roślin zbożowych 
przez ASCRA Xpro zapewnia sprawdzona 
formulacja Leafshield oraz dodatki 
poprawiające retencję i penetrację idealnie 
dopasowane do składników aktywnych.

Składniki formulacji Leafshield szybko zmniejszają 
dynamiczne napięcie powierzchniowe cieczy 
roboczej i powodują, że krople natychmiast 
przylegają do większej powierzchni liścia. 
Właściwości te nie zmniejszają się nawet 
w niesprzyjających warunkach, takich 
jak duże prędkości jazdy, stosowanie 
grubej kropli opryskowej ani nie zależą 
od rodzaju dyszy lub prędkości 
przepływu cieczy roboczej.

ŚRODEK 
ZWILŻAJĄCY

POKRYCIE 
I PRZYCZEPNOŚĆ

WSPOMAGANIE 
PRZENIKANIA EMULGATOR

Zadanie
•  Pomaga  

w rozprowadzeniu 
kropli

•  Stabilność
•  Magazynowanie
•  Dostępność

•  Pobieranie
•  Rozprowadzenie

•  Rozpuszczalność
•  Połączenie  

substancja-woda

Dodatek  A

Dodatek B 

Dodatek C 

Emulgator

Efekt

•  Aktywne 
rozprowadzenie

•  Lepsza skuteczność
•  Elastyczność 

opryskiwania

•  Długość działania
•  Dostępność 

substancji
•  Odporność 

na zmywanie

•  Efekt  
translaminarny

•  Rozprowadzenie
•  Działanie 

interwencyjne

•  Stabilność cieczy 
roboczej 

•  Mieszalność   

SKŁAD FORMULACJI LEAFSHIELD
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DZIAŁANIE LECZNICZE ASCRA XPRO PRZECIWKO 
SEPTORIOZIE LIŚCI W PSZENICY OZIMEJ

Dr. Klink – Christian-Albrechts-Universität-Kiel (2015 –16); Sztuczna inokulacja 1, 3, 6 i 9 dni po zabiegu. Odmiana Tobak 
– Kontrola: porażenie septoriozą (F/F-3); ø 501 piknidi/liść – 48% powierzchnia nekrotycznych plam – plon 103 dt/ha

Zwyżka plonu (dt/ha)

 Ascra Xpro 1,5 l/ha

 Prep. porówn. – SDHI 2,0 l/ha

Septorioza – skuteczność (%)

 Ascra Xpro 1,5 l/ha

 Prep. porówn. – SDHI 2,0 l/ha
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ROZPROWADZENIE KROPLI PO POWIERZCHNI LIŚCI

APLIKACJA PO WYSCHNIĘCIU

Prep. porówn. A  
(SDHI)

ok. 250% 

ok. 400% 

ZWILŻENIE*

*  Przy takim samym rozmiarze kropel, AVIATOR Xpro osiąga około 250% zwilżenia powierzchni liścia, a ASCRA Xpro 
o około 400% większą powierzchnię zwilżenia liścia w porównaniu do preparatu porównawczego A;  
Źródło: Silsoe Spray Applicationunit; Wielka Brytania; 2016

WYSOKIE PLONOWANIE ASCRA XPRO 
Doświadczenia rejestracyjne, Polska, 2012–2014

 Preparat porówn. 1,5 l/ha  ASCRA XPRO 1,5 l/ha   ASCRA XPRO 0,9 l/ha

Pszenżyto ozime

Pszenica ozima

Żyto

50 60 70 80 90 100 110 120 130%
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OPTYMALNE
WYKORZYSTANIE  
FUNGICYDU

Wysoki stopień pokrycia jest również  
konsekwencją rozprzestrzeniania się kropel  
po kontakcie z liśćmi. Substancje wspomagające  
rozluźniają krople oprysku do tego stopnia,  
że   przylegają optymalnie na powierzchni liści 
i rozprzestrzeniają się nawet w przypadku 
słabo opryskanych roślin zbóż.

Dobre zwilżenie powierzchni rośliny tworzy optymalną 
bazę do pobierania i przemieszczania substancji czynnych 
w roślinie. Odnosi się to nawet do wilgotnych stanowisk, 
gdzie krople rosy pomimo kontaktu z cieczą oprysko-
wą nie spływają z liści roślin i nie ma strat preparatu.

Dobre i szybkie rozprzestrzenianie się kropli opryskowych 
po powierzchni prowadzi do szybkiego wysychania 
zwilżonej powierzchni oraz przemieszczenia substancji 
czynnych pod warstwę wosku. W ten sposób zapew-
niona zostaje doskonała odporność na deszcz.

Po 15 minutach zostaje już zmagazynowane 
70% substancji czynnej, a po godzinie prawie 
100%. Dzięki temu nawet przy opadach wystę-
pujących krótko po aplikacji ASCRA Xpro za-
pewnia skuteczną kontrolę nad chorobami.
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UNIKALNE ZWILŻENIE LIŚCI W RÓŻNYCH 
WARUNKACH STOSOWANIA

// skuteczne i długotrwałe zwalczanie chorób
//  wysoka elastyczność stosowania  

(dawka, rodzaj dyszy, zużycie wody)

SZYBKIE WIĄZANIE I WCHŁANIANIE 
SUBSTANCJI CZYNNYCH W TKANCE 
ROŚLINNEJ

// wysoka stabilność środowiskowa (opady, światło UV)
// szybkie działanie, więc bardzo dobre efekty lecznicze
// efekt depozytu z długim dostarczaniem substancji czynnych

Bezpieczeństwo/gwarancja dzięki odporności na deszcz.
Dobra mieszalność z nawozami mikroelementowymi.

70%

Krople wody

ASCRA Xpro
(rozprowadzenie kropel 

na liściu)

UNIKALNA FORMULACJA ŁĄCZY W SOBIE SKUTECZNE 
SUBSTANCJE CZYNNE Z WIELOFUNKCYJNYMI  DODATKAMI 

AKTYWNEGO SKŁADNIKA  
TRWALE UTRZYMUJE SIĘ  
NA LIŚCIU JUŻ PO 15 MINUTACH
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OPÓŹNIONE  
STARZENIE 
I INNE KORZYŚCI

Wszystkie fungicydy Xpro, w tym ASCRA Xpro, 
mają nie tylko szerokie spektrum działania, ale także 
wykazują specyficzne właściwości fizjologiczne 
w roślinie, wpływając na wzrost plonowania.

Bixafen i fluopyram wywołują efekt „zie-
loności liści” zbóż, o czym świadczy 
opóźnione starzenie, większa gęstość 
korzeni, wzrost aktywności fotosyntezy 
oraz przedłużona faza napełniania ziarna. 

Technologia Xpro opóźnia starzenie 
się zbóż, w efekcie powoduje bardziej 
równomierne dojrzewanie w porównaniu 
do wielu innych środków grzybobój-
czych. Do etapu BBCH 80 (dojrzałość 
żółta) fungicydy Xpro wpływają na:
//  większą gęstość korzeni (szcze-

gólnie drobną frakcję korzeniową), 
co zapewnia lepsze wykorzystanie 
wody i składników odżywczych,

//  wyższą wydajność fotosyntetyczną,
//  wyższą wydajność transpiracji  

liści i kłosów.

W czasie dojrzewania procesy te 
zanikają i są podobne do normalnego 
dojrzewania rośliny. Optymalna data 
zbioru w związku z tym nie wydłuża 
się. Wyraźny wpływ fungicydów Xpro 
na starzenie się roślin widać w jęczmie-
niu. Pod koniec wzrostu wegetatywnego 
liście flagowe i podflagowe posiadają 
znacznie mniejszą powierzchnię nekroz. 
Wskaźnikiem zmniejszonego stresu 
jest m.in. niższa aktywność niespecy-
ficznych peroksydaz, które odpowiadają 

za starzenie się i ogólny stres. A to z ko-
lei wiąże się przede wszystkim z wystę-
powaniem fizjologicznych plamistości liści 
(PLS) w jęczmieniu. Kolejnym ważnym 
efektem fizjologicznym stosowania 
fungicydów Xpro jest szybsza i pełniej-
sza regeneracja zboża po stresie suszy 
niż przy zastosowaniu innych środków 
grzybobójczych. Żywotność roślin zbożo-
wych to kluczowy czynnik w budowaniu 
plonu. Fungicydy Xpro wpływają na nią 
pozytywnie. Wydajność fotosyntetyczna 
utrzymuje się na wysokim poziomie przez 
dłuższy czas. To znajduje odzwiercie-
dlenie w wyższych plonach ze względu 
na zwiększoną masę ziarna, gdyż faza 
napełniania ziarna przedłuża się. Długo-
terminowe utrzymywanie zdrowych liści 
w stosunku do wszystkich istotnych 
patogenów sprawia, iż rośliny zbóż 
są w stanie optymalnie wykorzystać 
potencjał plonowania lokalizacji 
w danych warunkach pogodowych. 
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OPÓŹNIENIE 
STARZENIA SIĘ

WYDŁUŻONY OKRES 
NAPEŁNIANIA ZIARNA
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Kontrola

Xpro

Większa liczba korzeni.
Lepsze wykorzystanie 

wody i składników 
pokarmowych

Wyższa aktywność 
metaboliczna.

Lepsze wykorzystanie 
wody i składników 

pokarmowych
(toletancja na suszę)

Zwiększona 
powierzchnia liści

„Efekt zieloności” 
liści i zwiększona 

efektywność fotosyntezy

PLAMY NEKROTYCZNE

Kontrola

Bixafen

Xpro
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STYMULACJA POSZERZANIA 
KOMÓREK

Kontrola

Xpro

Kontrola Xpro

Wyższy plon dzięki 
zwiększonej ilości 
ziaren w kłosie i MTZ

WYŻSZY PLON

ASCRA XPRO POZYTYWNIE WPŁYWA NA FIZJOLOGIĘ ROŚLIN  
I ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ NAWET NIEPORAŻONYCH ROŚLIN
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UNIKALNE  
POŁĄCZENIE 
WSZECHSTRONNE  
DZIAŁANIE
ASCRA Xpro łączy w sobie właściwości wielu produktów specjalistycznych (przeciwko 
chorobom podstawy źdźbła) i fungicydów o szerokim spektrum działania  
przeciwko chorobom liści.  

Preparat zastosowany we wczesnym terminie skutecznie zwalcza łamliwość podstawy źdźbła, 
a w późniejszym terminie niezwykle skutecznie działa przeciwko septoriozom, brunatnej 
plamistości liści, rynchosporiozie, rdzom i plamistości siatkowej.

Dwa karboksyamidy 
o różnym profilu
•   Idealne połączenie działania natych-

miastowego i długotrwałego
•  Biksafen i fluopyram uzupełniają się 

w działaniu przeciwko szczepom 
uodpornionych grzybów

Dobra podstawa 
z protiokonazolem
•  Zapewnia szerokie podsta-

wowe działanie i zarządzanie 
odpornością

Polepszony profil  
skuteczności
•  Pszenica: septorioza, brunatna 

plamistość, mączniak
•  Jęczmień: plamistość siatkowa, 

mączniak, ramularia

0

1

2

3

septorioza plew

brunatna  
plamistość  

liści

rdza brunatna

rdza jęczmienia

rdza żółta

mączniak prawdziwy  
na pszenicy

mączniak prawdziwy  
na jęczmieniu

łamliwość 
podstawy źdźbła

plamistość 
siatkowa

rynchosporioza

ramularia

Fusarium spp.

fizjologiczne plamy

septorioza paskowana 
liści SKUTECZNOŚĆ

 3  Wysoka

 2  Dobra

 1  Słaba

Źródło: doświadczenia BCS w Niemczech i Wielkiej Brytani.
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FUNGICYD

SKŁAD

fluopyram – 65 g/l
biksafen – 65 g/l
protiokonazol – 130 g/l

ZWALCZANE CHOROBY

pszenica ozima
łamliwość źdźbła zbóż i traw,
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septorioza paskowana liści
pszenicy, septorioza plew, rdza
żółta zbóż i traw, rdza brunatna
pszenicy, brunatna plamistość liści,
fuzarioza liści, fuzarioza kłosów
pszenżyto ozime
łamliwość źdźbła zbóż i traw, 
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septoriozy liści, septorioza plew, rdza 
brunatna, brunatna plamistość liści
żyto ozime
łamliwośc zbóż i traw, rynchosporioza 
zbóż, rdza brunatna żyta
jęczmień ozimy
łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak
prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia,
rynchosporioza zbóż, plamistość
siatkowa jęczmienia, ramularia
pszenica jara
mączniak prawdziwy, septorioza plew, rdza 
brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści
jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia

TERMIN STOSOWANIA

od początku fazy strzelania w źdźbło 
do początku fazy kwitnienia (widoczne 
pierwsze pylniki) (BBCH 30-61) 

MAKSYMALNA DAWKA

1,0 l-1,5 l/ha

ZALECANA ILOŚĆ WODY 

100-400 l/ha 

  ASCRA Xpro 0,9 l/ha   ASCRA Xpro 1,5 l/ha   Prep. porówn. 1,5 l/ha

ASCRA Xpro – skuteczność zwalczania chorób 
w pszenicy ozimej
Doświadczenia rejestracyjne, Polska, 2012–2014

mączniak prawdziwy

rdza brunatnardza żółta

brunatna 
plamistość liści

septorioza 
paskowana liści fuzarioza kłosa

łamliwość 
podstawy źdźbła

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

  ASCRA Xpro 0,9 l/ha    ASCRA Xpro 1,5 l/ha    Prep. porówn. 1,5 l/ha

ASCRA Xpro – skuteczność zwalczania chorób  
w jęczmieniu ozimym
Doświadczenia rejestracyjne, Polska, 2012–2014

mączniak prawdziwy

rdza jęczmieniaplamistość siatkowa

ramularia

rynchosporioza fuzarioza kłosa

łamliwość 
podstawy 
źdźbła

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Doświadczenia rejestracyjne 
przeprowadzone w Polsce wykazują 
wysoką skuteczność ASCRA Xpro 
w porównaniu do środka porównawczego. 
Wyższą skuteczność odnotowano 
zarówno w pszenicy, jak i jęczmieniu.
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#doceńRolnika
bo

#JestRolnikJestŻywność

CZYM JEST  
ROLNICTWO 
ZRÓWNOWAŻONE?
To wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej 
efektywne wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, 
nasion, nawozów, energii, które jednocześnie pozwalają zachować opłacalność produkcji 
rolniczej i zapewnić jej akceptację społeczną.

I poprzez wiele innych działań
www.agro.bayer.com.pl

www.rolnictwozrownowazone.pl

Ściśle przestrzegaj zasad integrowanej 
ochrony roślin i bezpiecznego stosowania 
środków ochrony roślin.

Zapobiegaj odporności agrofagów 
na środki ochrony roślin.

Dbaj o to, by opakowania po środkach 
ochrony roślin oznaczone specjalnymi 
piktogramami były zwracane do Systemu 
Zbiórki Opakowań PSOR.

Dobieraj odmiany roślin uprawnych odpornych lub tolerancyjnych na agrofagi oraz posiadają cych 
inne cechy zrównoważone, np. niską wilgotność ziarna w czasie zbioru (efekt DRY-DOWN), 
podwyższoną tolerancję na wysokie temperatury i okresowe niedobory wody w glebie. 

Przystosuj miejsce do mycia opryskiwacza 
i korzystaj z instalacji do usuwania 
popłuczyn.

Korzystaj z rozwiązań cyfrowych 
pozwalających na precyzyjne 
stosowanie nawozów, środków 
ochrony roślin i nasion.

 Przechowuj preparaty w zamykanym 
magazynie, bez dostępu osób 
niepowołanych i zwierząt.

W JAKI SPOSÓB TY MOŻESZ WPROWADZAĆ 
ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE?



OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE, POMOC MEDYCZNA:

Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00 
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09 

Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze

umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Stosuj rękawice nitrylowe i kombinezon 
ochronny. To najtańsze i skuteczne sposoby 
dbania o swoje zdrowie w pracy – zarówno 

podczas napełniania opryskiwacza, 
jak i udrożniania dysz lub mycia 

opryskiwacza po zabiegu.

Stosuj maski zgodnie ze wskazaniami 
na etykiecie produktu. Dobierz właściwą 

maskę do używanych preparatów: 
przeciwpyłową, filtrującą, pochłaniającą itp.

– tak, aby nie wdychać pyłu 
ze sproszkowanych lub granulowanych 

preparatów ani rozpylonej cieczy roboczej.  

Środki ochrony roślin przechowuj 
pod kluczem, by niepowołane osoby 

nie były narażone na przypadkowy kontakt.

Opakowania po środkach ochrony roślin 
przepłucz trzykrotnie, popłuczyny wlej 
do opryskiwacza, przedziuraw ostrym 

narzędziem opakowanie i oddaj do punktu 
zakupu lub firmy Remondis.

Bądź szczególnie ostrożny, stosując środki 
owadobójcze w uprawach atrakcyjnych dla 
pszczół (rzepak, kwitnące drzewa i krzewy). 

Niektórych środków nie wolno stosować 
w okresie kwitnienia upraw, by nie szkodzić 

pszczołom. Również kwitnące chwasty 
są atrakcyjne dla pszczół. 

Przestrzegaj okresu karencji, czyli 
minimalnego czasu, jaki musi upłynąć 

od oprysku do zbioru. Przestrzegaj okresu 
prewencji dla ludzi i zwierząt, w tym 

pszczół.

Zadzwoń i dowiedz się więcej o środkach ochrony 
roślin Bayer oraz o nasionach marki Dekalb.

600 294 400
Infolinia ze specjalistą Bayer 

Bayer Sp. z o.o., tel. 22 572 36 12
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

www.agro.bayer.com.pl



Bayer Sp. z o.o.,  
Al. Jerozolimskie 158, 02‑326 Warszawa,  

tel. 22 572 36 12

www.agro.bayer.com.pl


