
Profesjonalna
Ochrona  
Roślin

Ze środków ochrony należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje  
zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia  
i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl 







 

Ochrona przed chwastami 

Ochrona przed chwastami 

(J.umax® 

■ Absolutny lider wśród produktów na chwasty

w kukurydzy.

■ Zalecany przedwschodowo i wcześnie

powschodowo (do 3. liścia kukurydzy)

zwalcza najważniejsze chwasty

jedno- i dwuliścienne.

■ Jest niezwykle skuteczny i jednocześnie

całkowicie bezpieczny dla kukurydzy.

■ To najbezpieczniejsze rozwiązanie na chwasty

dostępne na rynku.

■ Jest zarejestrownay również w kukurydzy

cukrowej .

Jeden zabieg wykonany powschodowo 

bezkonkurencyjnie zwalcza perz oraz inne 

chwasty jedno- i dwuliścienne. 

Ma wyjątkowo długi okres stosowania: 

od 2. do 8. liści kukurydzy. 

Pierwsze efekty działania widoczne są 

już po 5-7 dniach od zabiegu. 

Nowoczesna formulacja (OD) gwarantuje 

pełne pokrycie chwastów 

i skuteczność działania nawet w trudnych 

warunkach. 

(J.umax® 



Zdobywca plonu kukurydzy 

■ Bezkonkurencyjny na chwasty

w kukurydzy - zwalcza najważniejsze

chwasty jedno- i dwuliścienne.

■ Wyjątkowo bezpieczny dla kukurydzy -

jest to jedyne tak bezpieczne rozwiązanie

na chwasty (nie zaleca się stosowania

środka w liniach wsobnych kukurydzy

Zabieg - im wcześniej, tym lepiej 

Wczesna regulacja zachwaszczenia to główna 

zasada w zwalczaniu chwastów w kukurydzy. 

Zapewnia nie tylko pole wolne od chwastów, 

ale również wyższy plon. 

Siła 3. substancji aktywnych 

Sukces w zwalczaniu chwastów w kukurydzy 

polega nie tylko na wyborze skutecznych 

substancji aktywnych, ale również ich 

odpowiednim połączeniu. 

Lumax zawiera 3 substancje aktywe należące 

do różnych grup chemicznych. Dzięki temu 

jeden produkt ma 3 różne mechanizmy 

i na plantacjach nasiennych bez uprzedniego 

wykonania próbnego zabiegu w celu 

sprawdzenia czy nie występują objawy 

uszkodzenia roślin, lub bez skontaktowania 

się z doradcą, albo przedstawicielem 

podmiotu posiadającego zezwolenie). 

Zabieg na chwasty wykonany w momencie 

siewu lub niedługo po siewie zapewnia: 

■ wyższą skuteczność {chwasty są mniejsze),

■ lepsze warunki rozwoju dla kukurydzy

(brak konkurencji z chwastami),

■ nawet 1,5 tony wyższy plon ziarna.

działania na chwasty i zapewnia najwyższą 

skuteczność w ich zwalczaniu. Takie 

rozwiązanie pozwala stosować Lumax 

w kukurydzy uprawianej w monokulturze 

zapobiegając jednocześnie powstawaniu 

odpornych form chwastów. 

(J.umax® 







Dlaczego warto stosować Elumis? 

Jest to kompletny herbicyd powschodowy 

przygotowany do stosowania wyłącznie 

w uprawie kukurydzy. 

Jeden zabieg bezkonkurencyjnie zwalcza 

perz oraz szerokie spektrum innych 

chwastów jedno- i dwuliściennych . 

Jak działa Elumis? 

Ma wyjątkowo długi okres stosowania 

(od 2 .  do 8. liści kukurydzy). 

Jest bezpieczny dla roślin kukurydzy. 

Nowoczesna formulacja produktu (OD) 

gwarantuje pełne pokrycie chwastów 

oraz skuteczność działania nawet w trudnych 

warunkach . 

Elumis to jedyny tak skuteczny i szybko działający produkt na chwasty w kukurydzy. 

Zawiera dwie substancje aktywne o różnych, ale jednocześnie uzupełniających się mechanizmach działania. 

wnika do rośliny 

przez liście 
■ wnika do rośliny przez:

■ Pierwsze efekty działania:

po 2-3 dniach więdnięcie

chwastów, po 4-5 dniach

pojawiają się przebarwienia

i nekrozy.

syngenta® 



Wrażliwość kukurydzy na herbicydy 

Kukurydza jest szczególnie wrażliwa w początkowej fazie wzrostu, kiedy rośliny 

nie są jeszcze tak silne. Do najistotniejszych zagrożeń początkowej fazy uprawy należą: 

wiosenne chłody - temperatura poniżej 10°C, 

niska wilgotność gleby - uniemożliwia 

pobieranie składników pokarmowych z gleby, 

konkurowanie z chwastami o wodę 

i światło - zaburza proces fotosyntezy, 

toksyczny wpływ herbicydów. 

Na rynku brakuje preparatów selektywnych, które działają bez negatywnego wpływu na uprawę. 

Najczęstsze objawy toksycznego wpływu na kukurydzę to: osłabiona kondycja roślin, zahamowany 

wzrost, przebarwienia liści, zasychanie roślin oraz trwałe zmiany morfologiczne. 

Ma to bezpośredni wpływ na masę kolb, plon ziarna, zawartość suchej masy oraz masę tysiąca ziaren, 

a w konsekwencji obniża plon. Dlatego tak istotny jest wybór herbicydu, który będzie 

bezpieczny dla kukurydzy. 

Chwasty wrażliwe: 

Dymnica pospolita 

Fiolek polny 

Fiolek trójbarwny 

Gwiazdnica pospolita 

Jasnota różowa 

Jasnota purpurowa 

Komosa biała 

Maruna bezwonna 

Maruna morska 

Przetacznik perski 

Przytulia czepna 

Psianka czarna 

Rdest kolankowy (w dawce 1,5 I/ha) 

Rdest plamisty (w dawce 1 ,5 I/ha) 

Rumian polny (w dawce 1 ,5 I/ha) 

Rumianek pospolity (w dawce 1 ,5 I/ha) 

Rumianek bezpromieniowy 

Samosiewy rzepaku 

Szariat szorstki 

Tasznik pospolity 

Tobołki polne 

Żółtlica drobnokwiatowa 

Chwastnica jednostronna 

Wiechlina roczna 

Perz właściwy (w dawce 1,5 I/ha) 

syngenta® 



Elumis w porównaniu z innym herbicydem 

{)Elumis" 

■ Intensywnie zielone, dobrze

rozwinięte liście

■ Zdrowy system korzeniowy

z dużą ilością włośników

Inny herbicyd 

powschodowy 

Zasychanie brzegów liści, 

trwałe zmiany morfologiczne 

Przebarwienia 

liści - efekt 

fitotoksyczności 

herbicydu 

System korzeniowy z efektem 

toksycznego działania herbicydu 

syngenta® 





Drutowce - rosnące zagrożenie Odpowiedzialne stosowanie zaprawionych nasion

W ciągu ostatnich lat narażenie upraw na drutowce 
znacznie wzrosło, głównie w wyniku:
• szybkiego rozwoju nowych gatunków, takich jak 
A.sordidus, o znacznie którszym cyklu życia 
(od 12 do 18 miesięcy)

• ograniczenia stosowania środków 
owadobójczych w glebie

Drutowce mogą powodować uszkodzenia rośliny 
od momentu siewu, aż do fazy 7/8 liści, 
a na niektórych polach stopień uszkodzenia 
roślin może być bardzo wysoki- nawet 70% 
dla kukurydzy ziarnistej i aż do 100% dla kukurydzy 
słodkiej. Bardzo wczesny atak drutowców może 
doprowadzić do ogromnych strat, dochodzących 
nawet do 40% plonów.

Drutowce są szeroko rozpowszechnione w Europie, a cztery główne zidentyfikowane 
gatunki (A.lineatus, A.sputator, A.obscorus i A.sordidus) powodują największe straty 
ekonomiczne. Larwy rozwijają się i żywią pod ziemią uszkadzając uprawy, a kontrolowanie 
ich stanowi prawdziwe wyzwanie.

A. lineatus

A. sputator

A. obscorus

A. sordidus

Zasady ogólne
• Zaprawione nasiona nie nadają się do spożycia przez 

ludzi i zwierzęta

• Zaprawione nasiona należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci, zwierząt gospodarskich i dziko 
żyjących. 

• Należy ostrożnie obchodzić się z opakowaniami 
po zaprawionych nasionach.

• Należy unikać kontaktu ze skórą i drogami oddechowymi 
oraz stosować odpowiednią odzież ochronną podczas 
przenoszenia nasion i czyszczenia sprzętu. 

• Umyć ręce i odsłoniętą skórę przed posiłkami i po pracy.

• W przypadku rozsypania nasion, należy je zebrać.

• Zaprawione nasiona trzymać z dala od wód 
powierzchniowych.

Nie do spożycia
przez ludzi 
i zwierzęta

Myj ręcePrzechowuj poza 
zasięgiem dzieci,
zwierząt gospodarskich 
i dziko żyjących

Nie zanieczyszczaj 
wody gruntowej
i rowów

Stosuj odpowiednią 
odzież ochronną

Minimalizuj 
powstawanie pyłu 
w trakcie siewu

Po więcej informacji odwiedź: www.syngenta.pl
WŚRÓD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ, ZAPRAWIANIE NASION 
ZAPRAWĄ FORCE 20CS, TO NAJWYGODNIEJSZY I NAJBARDZIEJ 
EFEKTYWNY SPOSÓB BY UCHRONIĆ POLE PRZED CIĘŻKIMI 
USZKODZENIAMI PRZEZ SZKODNIKI.

Ochroń swoje pole 
z FORCE

WCZESNA 
OCHRONA ZIARNIAKÓW 
PRZED DRUTOWCAMI 

I STONKĄ KUKURYDZIANĄ
DZIĘKI UNIKALNEMU  

GAZOWEMU SPOSOBOWI 
DZIAŁANIA.

Przed siewem
• Przy otwieraniu worków z materiałem siewnym oraz przy 

napełnianiu i opróżnianiu siewnika należy unikać pyłu.

Po siewie
• Nie należy pozostawiać pustych worków 

po nasionach ani resztek zaprawionego materiału 
siewnego poza wyznaczonymi do tego celu 
miejscami w gospodarstwie.

• Należy upewnić się, że niewykorzystane zaprawione 
po nasionach przechowywane są w oryginalnych 
workach.

• Nie należy używać pustych worków nasiennych 
do innych celów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Środki ochrony roślin odpowiedzialnie — bezpiecznie
www.rolnictwoodpowiedzialne.pl
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ich stanowi prawdziwe wyzwanie.
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dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Środki ochrony roślin odpowiedzialnie — bezpiecznie
www.rolnictwoodpowiedzialne.pl



Skuteczność w zwalczaniu drutowców Pełne bezpieczeństwo nasion

Substancją czynną w zaprawie FORCE 20 CS jest teflutryna, 
związek chemiczny z grupy pyretroidów. FORCE 20 CS 
występuje w formie zawiesiny z mikrokapsuł. 

Mechanizm działania
• Teflutryna działa w sposób kontaktowy, oddziałując

na układ nerwowy szkodników

• Rozprzestrzenia się ona wokół ziarnaków w postaci otoczki
gazowej, odstraszając szkodniki i zabijając je gdy dojdzie
do kontaktu

• Mikrokapsułowa formuła FORCE 20 CS umożliwia
długotrwałe działanie

• Otoczka gazowa

Force 20 CS zapewnia skuteczną wczesną ochronę ziarna 
przed drutowcami i stonką kukurydzianą, zapewniając  
optymalne zbiory. Force 20 CS zapewnia pełne  
bezpieczeństwo ziarna w każdych warunkach i może być  
łączony z innymi metodami ochrony materiału siewnego. 

Unikalny efekt gazowy dla zwiększonej skuteczności

Force 20 CS zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa nasion po przechowywaniu 
- wysoki poziom kiełkowania i wigor nawet 
po 24 miesiącach od zaprawienia

KIEŁKOWANIE STANDARDOWE
Cold test i test temperaturze pokojowej
Średnia z różnych partii nasion po 12 miesiącach (T+12) 
i po 24 miesiącach (T+24)

ŚREDNIA WIGORU
Cold test i test temperaturze pokojowej
Średnia z różnych partii nasion po 12 ( T+12) 
i po 24 (T+24) miesiącach

FORCE 20 CS charakteryzuje się 
bardzo wysoką skutecznością

Ochrona przed drutowcami
52-57 dni po siewie -% roślin vs liczba wysianych nasion

FORCE 20 CS zapewnia pełne 
bezpieczeństwo nasionom 
w każdych warunkach

• Nasiona zaprawione FORCE oraz zaprawą 
fungicydową MAXIM XL (MXL) w porównaniu 
do nasion niezaprawionych (NT)

• Nie zaobserwowano negatywnych efektów 
zarówno w poddając nasiona stresowi suszy 
jak i chłodu

NT 1 NT 2 NT 3 MXL +
 FORCE 1

MXL +
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MXL + 
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Cold testStandardowe kiełkowanie

Wczesny wigor i szybsze wschody nasion

Efekt wigoru na wczesnym 
etapie siewu

Efekt wigoru na wczesnym etapie siewu
Szybkość wschodów
Liczba roślin/hektar 
11 prób, Francja 2013, bez narażenia 
na ataki szkodników
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Skuteczność w zwalczaniu drutowców Pełne bezpieczeństwo nasion
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Efekt wigoru na wczesnym etapie siewu
Szybkość wschodów
Liczba roślin/hektar 
11 prób, Francja 2013, bez narażenia  
na ataki szkodników
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Skuteczność w zwalczaniu drutowców Pełne bezpieczeństwo nasion

Substancją czynną w zaprawie FORCE 20 CS jest teflutryna, 
związek chemiczny z grupy pyretroidów. FORCE 20 CS 
występuje w formie zawiesiny z mikrokapsuł.

Mechanizm działania
• Teflutryna działa w sposób kontaktowy, oddziałując 

na układ nerwowy szkodników

• Rozprzestrzenia się ona wokół ziarnaków w postaci otoczki 
gazowej, odstraszając szkodniki i zabijając je gdy dojdzie 
do kontaktu

• Mikrokapsułowa formuła FORCE 20 CS umożliwia 
długotrwałe działanie

• Otoczka gazowa

Force 20 CS zapewnia skuteczną wczesną ochronę ziarna 
przed drutowcami i stonką kukurydzianą, zapewniając 
optymalne zbiory. Force 20 CS zapewnia pełne 
bezpieczeństwo ziarna w każdych warunkach i może być 
łączony z innymi metodami ochrony materiału siewnego. 

Unikalny efekt gazowy dla zwiększonej skuteczności

Force 20 CS zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa nasion po przechowywaniu 
- wysoki poziom kiełkowania i wigor nawet
po 24 miesiącach od zaprawienia

KIEŁKOWANIE STANDARDOWE
Cold test i test temperaturze pokojowej
Średnia z różnych partii nasion po 12 miesiącach (T+12) 
i po 24 miesiącach (T+24)

ŚREDNIA WIGORU
Cold test i test temperaturze pokojowej
Średnia z różnych partii nasion po 12 ( T+12) 
i po 24 (T+24) miesiącach

FORCE 20 CS charakteryzuje się 
bardzo wysoką skutecznością

Ochrona przed drutowcami
52-57 dni po siewie -% roślin vs liczba wysianych nasion

FORCE 20 CS zapewnia pełne 
bezpieczeństwo nasionom  
w każdych warunkach

• Nasiona zaprawione FORCE oraz zaprawą
fungicydową MAXIM XL (MXL) w porównaniu
do nasion niezaprawionych (NT)

• Nie zaobserwowano negatywnych efektów
zarówno w poddając nasiona stresowi suszy
jak i chłodu

NT 1 NT 2 NT 3 MXL + 
 FORCE 1

MXL + 
 FORCE 2

MXL + 
FORCE 3
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Drutowce - rosnące zagrożenie Odpowiedzialne stosowanie zaprawionych nasion

W ciągu ostatnich lat narażenie upraw na drutowce 
znacznie wzrosło, głównie w wyniku:
• szybkiego rozwoju nowych gatunków, takich jak 
A.sordidus, o znacznie którszym cyklu życia 
(od 12 do 18 miesięcy)

• ograniczenia stosowania środków 
owadobójczych w glebie

Drutowce mogą powodować uszkodzenia rośliny 
od momentu siewu, aż do fazy 7/8 liści, 
a na niektórych polach stopień uszkodzenia 
roślin może być bardzo wysoki- nawet 70% 
dla kukurydzy ziarnistej i aż do 100% dla kukurydzy 
słodkiej. Bardzo wczesny atak drutowców może 
doprowadzić do ogromnych strat, dochodzących 
nawet do 40% plonów.

Drutowce są szeroko rozpowszechnione w Europie, a cztery główne zidentyfikowane 
gatunki (A.lineatus, A.sputator, A.obscorus i A.sordidus) powodują największe straty 
ekonomiczne. Larwy rozwijają się i żywią pod ziemią uszkadzając uprawy, a kontrolowanie 
ich stanowi prawdziwe wyzwanie.

A. lineatus

A. sputator

A. obscorus

A. sordidus

Zasady ogólne
• Zaprawione nasiona nie nadają się do spożycia przez

ludzi i zwierzęta

• Zaprawione nasiona należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, zwierząt gospodarskich i dziko
żyjących.

• Należy ostrożnie obchodzić się z opakowaniami
po zaprawionych nasionach.

• Należy unikać kontaktu ze skórą i drogami oddechowymi
oraz stosować odpowiednią odzież ochronną podczas
przenoszenia nasion i czyszczenia sprzętu.

• Umyć ręce i odsłoniętą skórę przed posiłkami i po pracy.

• W przypadku rozsypania nasion, należy je zebrać.

• Zaprawione nasiona trzymać z dala od wód
powierzchniowych.

Nie do spożycia
przez ludzi 
i zwierzęta

Myj ręcePrzechowuj poza 
zasięgiem dzieci,
zwierząt gospodarskich 
i dziko żyjących

Nie zanieczyszczaj 
wody gruntowej
i rowów

Stosuj odpowiednią 
odzież ochronną

Minimalizuj 
powstawanie pyłu 
w trakcie siewu

Po więcej informacji odwiedź: www.syngenta.pl
WŚRÓD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ, ZAPRAWIANIE NASION 
ZAPRAWĄ FORCE 20CS, TO NAJWYGODNIEJSZY I NAJBARDZIEJ 
EFEKTYWNY SPOSÓB BY UCHRONIĆ POLE PRZED CIĘŻKIMI 
USZKODZENIAMI PRZEZ SZKODNIKI.

Ochroń swoje pole 
z FORCE

WCZESNA 
OCHRONA ZIARNIAKÓW 
PRZED DRUTOWCAMI 

I STONKĄ KUKURYDZIANĄ
DZIĘKI UNIKALNEMU 

GAZOWEMU SPOSOBOWI 
DZIAŁANIA.

Przed siewem
• Przy otwieraniu worków z materiałem siewnym oraz przy

napełnianiu i opróżnianiu siewnika należy unikać pyłu.

Po siewie
• Nie należy pozostawiać pustych worków

po nasionach ani resztek zaprawionego materiału
siewnego poza wyznaczonymi do tego celu
miejscami w gospodarstwie.

• Należy upewnić się, że niewykorzystane zaprawione
po nasionach przechowywane są w oryginalnych
workach.

• Nie należy używać pustych worków nasiennych
do innych celów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Środki ochrony roślin odpowiedzialnie — bezpiecznie
www.rolnictwoodpowiedzialne.pl
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WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

FUNGICYD I REGULATOR WZROSTU W JEDNYM

ZWALCZANIE NAJWAŻNIEJSZYCH 
CHORÓB GRZYBOWYCH

Toprex architekt łanu



Wzmocnienie kondycji rośliny rzepaku, 
przygotowanie jej do przezimowania, rów-
nomierne pąkowanie i kwitnienie, czy też  
w końcu brak wylegania, mogą w znaczny 
sposób wpłynąć na jakość i ilość uzyskiwa-
nego plonu rzepaku.

Profesjonalna regulacja wzrostu i rozwoju ro-
ślin staje się jednym z podstawowych za-
biegów w uprawie tego gatunku, natomiast 
ochrona fungicydowa plantacji w okresie oko-
łokwitnieniowym jest już standardem.

Ryzyko utraty od kilkunastu do kilkudziesięciu
procent plonu spowodowane chorobami 
grzybowymi jest dla wielu ważnym argumen-
tem zachęcającym do odpowiedniego zabez-
pieczenia plantacji aż do zbiorów.

Tylko skuteczne zabezpieczenie plantacji 
przed chorobami grzybowymi, jak również 
efektywna regulacja wzrostu i rozwoju rzepa-
ku gwarantuje pewność ochrony plonu.

Toprex® Regulacja wzrostu i rozwoju rośliny oraz ochrona przed chorobami

Objawy
n    na liściach, szyjce, łodydze i łuszczynach żółtawe lub 

jasnoszare plamy z widocznymi piknidiami w postaci 
czarnych kropek

n   zainfekowane rośliny mają skłonność do przedwcze-
snego dojrzewania, a nawet wylegania, plon jest mniej-
szy i gorszy jakościowo

Rozwój
n   sprawcą choroby są dwa gatunki grzybów, rozwijają 

się późnym latem i wczesną jesienią, na resztkach poż-
niwnych

n   zarodniki są rozsiewane przez wiatr na znaczne odle-
głości

n   choroba przebiega w szerokim zakresie temperatur 
5–25°C, im wyższa, tym szybszy rozwój, wilgotność 
sprzyja rozwojowi owocników i następnie kiełkowaniu 
zarodników

Zwalczanie
Jesień:

n   zaoranie resztek pożniwnych

n    Toprex® w dawce 0,3 l/ha w fazie 4–6 liści

Wiosna:

n    Toprex® w dawce 0,35 l/ha po ruszeniu wegetacji  
w fazie wzrostu pędu głównego rzepaku

Sucha zgnilizna kapustnych (Phoma lingam)



Toprex® Regulacja wzrostu i rozwoju rośliny oraz ochrona przed chorobami

Objawy
n    na liściach i pędach biało-szare lub szare plamy z na-

lotem rozwijającej się grzybni

n   pąki, kwiaty, łuszczyny i pędy więdną, żółkną i zamiera-
ją,  na porażonej powierzchni tworzy się szarobrunatny 
nalot rozwijającej się grzybni

Rozwój
n   zimuje w postaci sklerocjów i grzybni w resztkach poż-

niwnych, jako saprofit

n   wilgotna i chłodna pogoda (10–15°C) sprzyja infekcji, 
szczególnie w osłoniętych miejscach pola i po przy-
mrozkach

Szara pleśń (Botrytis cinerea)

Objawy
n   na liściach, pędach i łuszczynach jasnobrunatne do 

brunatno-czarnych plamy od 0,5 do 2 cm, koliste  
z żółtawym obrzeżem

n   przy silnym porażeniu łuszczyny zasychają przedwcze-
śnie

Rozwój
n   źródłem są porażone nasiona i resztki pożniwne

n   wilgotna i ciepła pogoda (21–27°C) w połowie czerw-
ca, przez conajmniej 3 dni oraz wysoka wilgotność po-
wietrza (95–100%) ponad 18 godzin dziennie, sprzyja-
ją kiełkowaniu zarodników konidialnych przez kutikulę, 
rzadziej przez aparaty szparkowe

Czerń krzyżowych (Alternaria spp)
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regulacja wzrostu i ochrona przed chorobami

0,3 l/ha 0,35 l/ha



10 POWODÓW, dla których  warto zastosować Toprex®

równomierne dojrzewanie łuszczyn 
rzepaku9 wysoki plon, łatwy zbiór10

zwalczanie suchej zgnilizny, czerni  
krzyżowych i szarej pleśni (wiosna)5 niższy łan – zapobieganie wyleganiu 

roślin6
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0,35 l/ha
TOPREX®

Kontrola

niżej osadzony pąk wierzchołkowy, 
większa liczba liści1 zwalczanie suchej zgnilizny i czerni 

krzyżowych (jesień)2
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10 POWODÓW, dla których  warto zastosować Toprex®

więcej rozgałęzień bocznych8synchronizacja kwitnienia7

0,3 l/ha
TOPREX®

Kontrola

bezpieczne przezimowanie4dłuższy i mocniejszy system korze-
niowy, grubsza szyjka korzeniowa3

0,3 l/ha
TOPREX®

Kontrola

Toprex zmiana 
struktury łanu  
= lepszy plon

Plon po zastosowaniu regulatorów wzrostu wiosną

Wyniki badań prowadzonych w Berwick Innovation Centre, 2016; aplikacja 18 marca

6,2

t/ha

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5
Toprex 

0,35 l/ha
Kontrola Tebukonazol  

1 l/ha
Metkonazol/ 

Chlorek mepikwatu  
1 l/ha



NISKI KOSZT
NA HEKTAR

NOWY FUNGICYD

SPRAWDZONA
SKUTECZNOŚĆ
Amistar® Gold Max to najnowsza propozycja 
zawierająca TECHNOLOGIĘ AMISTAR®, 
której skuteczność została potwierdzona 
licznymi badaniami. 

Do ochrony rzepaku ozimego i jarego 
przed zgnilizną twardzikową  
i suchą zgnilizną kapustnych. 

Amistar® Gold Max zaskoczy Cię niskim 
kosztem zakupu – nie zwlekaj i wypróbuj 
go na swoim polu.



Amistar® Gold Max

Dlaczego warto zastosować 
Amistar® Gold Max

Zaawansowana Technologia 
AMISTAR®

Amistar® Gold Max to idealnie zrównoważona for-
muła, zawierająca Technologię AMISTAR®, opracowa-
na dla ochrony fungicydowej rzepaku.

Mechanizmy działania
Difenokonazol: szybko wnika i aktywnie przemiesz-
cza się w roślinie. Działanie interwencyjne, gromadzi 
się w warstwie woskowej przez co ma wydłużone 
działanie.

Technologia Amistar®: strobiluryna o działaniu zapo-
biegawczym tworząca ochronę przed różnymi choro-
bami w długim okresie czasu.

Przedwczesne dojrzewanie roślin rzepaku 
porażonych przez Sclerotinia sclerotiorum 

– sprawcę zgnilizny twardzikowej – żółknięcie roślin

Sklerocjum grzyba Sclerotinia sclerotiorum

Wysoka skuteczność
Optymalny skład pozwala na stosowanie jednego 
środka bezpiecznie i skutecznie.

Optymalizacja kosztów
Amistar® Gold Max dzięki wysokiej wydajności prepa-
ratu pozwala na maksymalny zwrot z inwestycji.

Zgnilizna twardzikowa – objawy na łodydze

Profil produktu Amistar® Gold Max  
Substancje aktywne: difenokonazol – 125 g/l, azoksystrobina – 125 g/l

Termin 
stosowania:

RZEPAK: okres kwitnienia najlepiej w połowie lub pod koniec kwitnienia 
łącznie ze zwalczaniem szkodników łuszczynowych
BURAK: okres od zwarcia rzędów do max. 35 dni przed zbiorem  
I zabieg zwykle od końca czerwca dalej w odstępach co 21 dni

Spektrum 
działania:

RZEPAK – zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
BURAK – chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści
Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna 
plamistość liści (ramularioza) Rzepik ozimy, lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa,  
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych Gorczyca (sarepska, biała, czarna):  
sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych
Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza, rdza, zgnilizna twardzikowa, czarna  
plamistość łodyg Soja: cerkosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa  
cerkosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna 
twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza Len (na olej, włókno oraz na nasiona): 
sucha zgnilizna kapustnych, antraknoza, septorioza, zgnilizna twardzikowa, alternarioza 
lnu, rdza Konopie (na włókno): sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Zalecana dawka: 1 l/ha



Teraz Turbo Pak!

Dostępne są 2 gotowe pakiety:
Pak  

na 2,5 ha
Pak  

na 12,5 haoraz

Produkty
TERN® 750 EC 
PLEXEO® 60 EC

Substancje 
czynne

Fenpropidyna – 750 g/l – związek z grupy morfolin (FRAC 5)
Metkonazol – 60 g/l – związek z grupy triazoli (FRAC 3)

Termin stosowania od BBCH 31 do 59 – od pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia

2 pakiety 
dostępne

Pak na 2,5 ha (1l Tern 750 EC + 2 x 1l Plexeo 60 EC)  
Pak na 12,5 ha (5l Tern 750 EC + 2 x 5l Plexeo 60 EC)

Mechanizmy 
działania

TERN® 750 EC
do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego

PLEXEO® 60 EC 
do stosowania zapobiegawczego,  
interwencyjnego oraz wyniszczającego

Uprawy
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto 
ozime, jęczmień ozimy, pszenica jara, 
jęczmień jary

pszenica ozima, pszenica jara

Zwalczane 
choroby

mączniak prawdziwy zbóż i traw fuzarioza kłosów, septorioza 
paskowana liści (dla pszenicy ozimej)

Turbo Pak – podstawowe informacje

Turbo Pak – szerokie okno aplikacji
– od BBCH 31 do 59
– od pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia
–  zalecany jest na pierwszy zabieg wiosenny

(na pierwsze kolanko).

Kiełkowanie Wschody Krzewienie Strzelanie w źdźbło Kłoszenie i kwitnienie

00 13 21 25 29 30 31-32 37 39 49 51 55 61

Turbo Pak to nowe kompletne 
rozwiązanie fungicydowe firmy 
Syngenta. 

Turbo Pak to połączenie 2 
produktów: Tern® 750 EC 
oraz Plexeo® 60 EC. Pakiet  
zapewnia skuteczną ochronę 
fungicydową dzięki 2 substan-
cjom czynnym o dwóch róż-
nych mechanizmach działania. 
Rozwiązanie Turbo Pak kom-
pleksowo zwalcza i ogranicza 
występowanie groźnych chorób 
grzybowych podczas pierw-
szych zabiegów wiosennych 
T1.
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Unix® 75 WG
Najwyższa skuteczność zwalczania
chorób podstawy źdźbła z dodatkowym  
działaniem na mączniaka.

Unix® 75 WG 
najlepsze rozwiązanie  
problemu łamliwości źdźbła
Terminowe przeprowadzenie zabiegu fungicydem Unix® 
75 WG eliminuje łamliwość źdźbła i zabezpiecza wiel-
kość i jakość plonu.

W mieszaninie z Tern® 750 EC, Unix® 75 WG przedłuża  
i wzmacnia zwalczanie mączniaka prawdziwego.

Żadnych złamań
Chroni podstawę źdźbła oraz dolne liście przed cho-
robami grzybowymi we wczesnych fazach rozwojo-
wych.

Rekomendujemy zastosowanie Turbo Pak i Unix® 75 WG  
w celu zapewnienia kompleksowej ochrony zbóż.

T1 pierwszy zabieg fungicydowy

  Łamliwość podstawy źdźbła jest jedną z groźniej-
szych chorób wystąpująca we wszystkich gatun-
kach zbóż.

  Widoczne objawy: medalionowate plamy jasnej 
barwy z ciemnym brzegiem na źdźble.

  Źdźbła murszeją w miejscu plam, co prowadzi do 
bielenia kłosów, słabego wykształcenia ziarna,  
a nawet łamania się źdźbeł i wylegania zbóż.

Czynniki sprzyjające występowaniu 
łamliwości źdźbła

  Wczesny siew 

  Duży udział zbóż 
w płodozmianie

  Podatność odmian 

  Wilgotna i ciepła zima, 
chłodne przedwiośnie
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Unix® 75 WG – podstawowe informacje
Substancja czynna cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 750 g/kg (75%)
Zalecana dawka Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 kg/ha
Termin stosowania pszenica: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka 

(BBCH 30-32).

jęczmień ozimy: do zwalczania łamliwości źdźbła środek stosować od początku fazy 
strzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32).  
Do zwalczania pozostałych chorób stosować zapobiegawczo lub natychmiast po 
wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku 
fazy kłoszenia (BBCH 30-51).

Profil produktu Unix® 75 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny 
wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego  
w ochronie zbóż ozimych przed chorobami grzybowymi.



MOCNY  
NIEZAWODNY 
KOMPLETNY

ELATUS™ Era
Nowa era w ochronie zbóż

2018



Ciecz robocza ELATUS Era na liściu pszenicy

Kropla wody na liściu pszenicy

ELATUS™ Era to nowość na rynku fungicydów zbożowych w Polsce. 
Produkt w swoim składzie zawiera substancję czynną z grupy 
karboksyamidów (SDHI) o nazwie SOLATENOL™.

ELATUS™ Era charakteryzuje się 
niezwykle wysoką skutecznością 
przeciwko najważniejszym chorobom 
grzybowym w pszenicy: septorioza 
paskowana liści, septorioza plew, 
brunatna plamistość liści (DTR), 
rdza brunatna, rdza żółta,  
czy fuzarioza kłosów.

Również w uprawie jęczmienia 
zakres zwalczanych chorób jest 
bardzo szeroki i obejmuje m.in. 
plamistość siatkową jęczmienia, 
rynchosporiozę zbóż, rdzę 
jęczmienia, ramularię,  
fuzariozę kłosów.fuzarioza kłosów

brunatna plamistość liści

septorioza paskowana liś
ci pszenicy

rd
za

 żó
łta

Dlaczego SOLATENOL™ jest tak skuteczny?

Szerokie spektrum  
zwalczanych chorób

Cechy SOLATENOL™:

   Doskonałe łączenie z warstwą woskową liścia
   Długotrwałe działanie
   Szczególnie wysoka skuteczność  

przeciwko septoriozom i rdzom
   Poprawa fizjologii roślin 

– efekt plonotwórczy

Formulacja ELATUS™ Era 
sprawia, że kropla spadająca 
na liść idealnie przylega  
do jego powierzchni.

ELATUS™ Era – MOCNY 2018
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Ciecz robocza ELATUS Era na liściu pszenicy

Kropla wody na liściu pszenicy

Ponad 400 doświadczeń przeprowadzonych w Polsce potwierdziło 
niezawodność fungicydu ELATUS™ Era. Liczna badania  
ELATUS™ Era potwierdziały wysoką skuteczność zwalczania  
chorób i wzrost plonu.

We wszystkich najważniejszych zbożach
We wszystkich latach badań 
We wszystkich doświadczeniach
Na każdej testowanej odmianie (także  

na odmianach bardzo wrażliwych na choroby)

+ 20 dt/ha
 do poletek bez zabiegu na liść flagowy

+ 4 dt/ha
 do standardu rynkowego SDHI 
 (wysoka presja chorób)

Najwyższa skuteczność na choroby liścia 
flagowego zapewnia przyrost plonu

W każdych warunkach

ELATUS™ Era – NIEZAWODNY 2018

Zdrowy liść

Wysoki plon

ELATUS™ Era w pszenicy – skuteczność zwalczania chorób (%)

Polska, doświadczenia własne, 
zabieg na liść flagowy

Standard SDHI 2
1,25 L/ha

Standard SDHI 1
1,5 L/ha

ELATUS™ Era
1 L/ha

78
81

85

70
65

84

Septorioza paskowana DTR (brunatna plamistość liści) Rdza żółta

65

89
96

ELATUS™ Era w pszenicy – porównanie plonów – wzrost plonowania (dt/ha)

ELATUS™ Era  
1 L/ha

30 40 50 60 70 80 90 100

93,3

Standard 1 
1,5 L/ha

88,6

Standard 2 
1,25 L/ha

80,3

Kontrola 62,4

Polska, doświadczenia własne, zabieg na liść flagowy

+ 4,7 dt/ha

+ 13 dt/ha

+ 30,9 dt/ha



ELATUS™ Era – KOMPLETNY

ELATUS™ Era ze względu na zawartość dwóch niezwykle mocnych 
substancji czynnych, czyli SOLATENOL™ oraz PROTIOKONAZOL, 
stanowi idealne, kompletne rozwiązanie w ochronie zbóż,  
a zastosowanie fungicydu w fazie liścia flagowego zapewni nie tylko 
długotrwałą ochronę, ale przede wszystkim znaczny wzrost plonu. 

SOLATENOL™ to idealne zabezpieczenie całej blaszki liściowej 
w długim okresie

Długotrwała ochrona

Boręty, 30.06.2017 – 5 tygodni po zabieguSokolniki, 11.07.2017 – 6 tygodni po zabiegu

ELATUS™ Era 1,0 l/ha

standard rynkowy

ELATUS™ Era 1,0 l/ha Standard SDHI 1,25 l/ha

doświadczenia własne

* wg badań niezależnego instytutu badawczego ADAS z Wielkiej Brytanii, 2014

standard rynkowy SDHI

SOLATENOL™

Substancja SOLATENOL™ 
szybko wchłania się  
w warstwę woskową i tkanki 
liścia, następnie po szybkim 
pobraniu, powoli się w nich 
przemieszcza, co zapewnia  
ich długą ochronę, 
a dodatkowo także ochronę 
nowych przyrostów.

standard rynkowy SDHI

SOLATENOL™
Solatenol – preparat  

proporcjonalnie rozłożony na całej  
powierzchni liścia

Standard rynkowy  
– kumulacja preparatu

na końcu liścia

po zastosowaniu substancji SOLATENOL™ skuteczność zwalczania 
septoriozy wynosi 80%*. SOLATENOL™ dłużej chroni roślinę,  
wyznaczając tym samym nowy standard ochrony liści.

Nawet 
40 dni

2018

Efekt ochrony na liściach 35 dni po zabiegu



FU
N

G
IC

Y
D

Y

Niezwykłe zdjęcia mikroskopowe

SOLATENOL™ skutecznie  
zwalcza septoriozę paskowaną liści

Liść bez zabiegu Liść po zabiegu SOLATENOL™

20 dzień infekcji septoriozy 20 dzień infekcji septoriozy

Liść bez zabiegu Liść po zabiegu SOLATENOL™

SOLATENOL™ skutecznie 
zwalcza rdze

Profil produktu ELATUS™ Era

Skład SOLATENOL™: 75 g/l  +  Protiokonazol:  150 g/l

Zakres 
zwalczanych 
chorób

Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew,  
brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, 
ramularia, rdza jęczmienia, rdza brunatna żyta

Zakres upraw Pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime

Okno 
stosowania

  Pszenica, żyto, pszenżyto BBCH 31-69
  Jęczmień BBCH 31-59

Syngenta rekomenduje zastosowa-

nie ELATUS™ Era w tzw. zabiegu T2, 

czyli drugim zabiegu fungicydowym,  

a optymalne okno stosowania przypa-

da na fazę BBCH 37-39 (faza liścia 

flagowego).

Strzelanie w źdźbło Kłoszenie i kwitnienie

29 30 31-32 37 39 49 51 55 61 69

ELATUS™ Era

Termin stosowania

*Fungicide performance update, 6 Dec 2017 
(AHDB Agronomists’ Conference)

Liść flagowy odpowiada za 50% plonu. Jego 
ochrona jest kluczowa dla uzyskania wysokich wy-
ników plonowania. Syngenta opracowała unikato-
we zdjęcia mikroskopowe aby w prosty sposób 
pokazać jak wielkie zniszczenia powoduje rdza  
i septorioza nie tylko na zewnątrz rośliny, ale 

Najwyższy plon  
po ELATUS™ Era 
wg badań niezależnego 
instytutu AHDB  
w Wielkiej Brytanii.*

2018

przede wszystkim w jej środku.  
W pierwszych dniach infekcji sympto-
my chorób są trudno zauważalne gołym okiem.
Poniższe zdjęcia pokazują jak skutecznie  
SOLATENOL™ chroni roślinę przed patogenami, 
zapewniając zdrowy liść i wyższy plon.



Moddus® Start – regulator 
wzrostu zbóż.

Moddus Start 250 DC  
jest regulatorem wzrostu,  
specjalnie zaprojektowanym 
do wczesnych zabiegów  
w intensywnie prowadzonych 
łanach zbóż. 

Unikalna formulacja DC gwarantuje:
n    �większy�stopień�pokrycia�liści i bardziej efektywne wykorzystanie 

substancji czynnej
n   doskonałe�działanie�w�niskich�temperaturach�(już�w�5-10°C)
n   bezpieczny�rozwój�roślin przy najlepszym efekcie regulacji wzrostu
n  możliwość mieszania z herbicydami zbożowymi

n   Moddus Start posiada rejestrację w najważniejszych uprawach zbożowych.
n   Optymalny termin stosowania Moddus Start to faza BBCH 29-32, czyli 

od końca fazy krzewienia zbóż do fazy drugiego kolanka.

n   Moddus Start może być stosowany już od pełni krzewienia (BBCH 25), 
gdy temperatura osiągnie minimum 5°C. Zastosowany w tak wczesnym 
terminie dokrzewia plantację i wzmacnia system korzeniowy.

n   Moddus Start stosowany w standardowym terminie, w fazie BBCH 30-32, 
skraca i pogrubia źdźbło oraz wzmacnia system korzeniowy.

Stosowanie Moddus Start

Wybierz jeden z dostępnych regulatorów wzrostu zbóż:

czas na  
Moddus Start

Moddus Start – profil produktu
Substancja czynna: Trineksapak etylu
Formulacja DC, 250 g/l trineksapak etylu
Uprawy Pszenica ozima 0,3�l/ha od�BBCH�25

Jęczmień ozimy, jęczmień jary 0,6 l/ha od BBCH 29
Żyto ozime, żyto jare, pszenżyto ozime 0,5 l/ha od BBCH 25

Zastosowanie Zapobieganie wyleganiu w uprawach zbożowych
Ilość aplikacji 1 w sezonie wegetacyjnym

skala BBCH 2925 30 31 49 51

dodatek CCC  
w zależności od potrzeb

32 37 39

[Stosuj już od 5°C]

[Stosuj powyżej 8-10°C]
niższa cena!



Produkt konkurencyjny

Moddus Start (formulacja DC)

Moddus Start (formulacja DC)

Woda
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Formulacja Moddus Start – optymalna 
do wczesnych zabiegów

Efekt regulacji – technologia intensywna

Doświadczenie wykonane w warunkach laboratoryjnych
Kropla 0.2µl na powierzchni suchego liścia pszenicy ozimej

Moddus Start  
(formulacja DC)

Preparat 
standardowy

Moddus Start jest skuteczny 
już w temperaturze 5-10°C

Obniżone napięcie powierzchniowe cieczy roboczej zapewnia…

... optymalne rozprowadzenie 
kropli na liściu

… najlepsze pokrycie liścia  
i znakomitą przyczepność 

… szybsze wnikanie 
substancji czynnej do rośliny 

i większą skuteczność  
w utrudnionych warunkach 
pogodowych (deszcz, niska 

temperatura)

Napięcie powierzchniowe DST (mN/m)

DST 75 ms ≤ 55 mN/m zapewnia 
optymalne zdeponowanie substancji 
czynnej na liściu

Zobacz film na  
www.syngenta.pl

Wyższy plon

standard 
1

1-sze
kolanko

3-cie
kolanko

2-gie
kolanko

standard 
2

Moddus 
Start Doświadczenie PTCK4104-2014DE, średnia z 4 doświadczeń, gdzie wystąpiło wyleganie

1

Większa masa 
korzeni

standard Moddus 
Start

2

Grubsze źdźbło

standard Moddus 
Start

3

Brak wylegania

standard Moddus 
Start

4

Stabilna regulacji
pierwszych międzywęźli 

5

dt/ha

Moddus Start (0,3 l/ha)

Moddus Start + CCC (0,2 l/ha + 360 g/ha)

CCC – 720 g/ha

kontrola

Zabieg w BBCH 31/32

Zabieg w BBCH 29

115,7

108,6

95,8

112,6

908070 100 110

Standard + CCC (0,3 l/ha + 360 g/ha) 107,0

+21%

Wczesny regulator 
wzrostu zbóż



Moddus. Zapewnia Pion i Plon.

Moddus ko rzyst nie wpły wa na wszyst kie z wy mie nio nych czyn ni ków.  
Siła wpływu na każdy z nich jest uza leż niona od daw ki i ter mi nu  sto so wa nia preparatu 

Substancja  
biologicznie czynna: Trineksapak etylu

Typ preparatu: regulator wzrostu roślin

Cel zabiegu: zapobieganie wyleganiu rośliny uprawnej, poprawa kondycji roślin

Zakres upraw: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, owies siewny, żyto 

Dawkowanie:   jęczmień jary – 0,4 l/ha
  pszenica jara – 0,4 l/ha
  żyto – 0,3 l/ha
  pszenżyto ozime – 0,6 l/ha
  jęczmień ozimy – 0,6 l/ha
  owies siewny – 0,4 l/ha
  pszenica ozima – trzy możliwości stosowania

1) 0,4 l/ha w jednej dawce (od fazy krzewienia do liścia flagowego)
2) dawki dzielone: 0,3 l/ha (początek strzelania w źdźbło) + 0,3 l/ha (liść flagowy)
3)  0,3 l/ha + preparat zawierający CCC np. Antywylegacz 675 EC

w dawce 1 l/ha (początek strzelania w źdźbło tj. 1-2 kolanko)

źdzbło pszenicy  
w fazie pierwszego  

kolanka

Główne czynniki zapobiegające wyleganiu zbóż

22

Wpływ terminu zabiegu preparatem Moddus w dawce 0,4 l/ha 
na siłę podstawy źdźbła mierzoną jako średnica  
drugiego kolanka (mm)

Mechanicznasiłaźdźbła

Kontrola 30-31 32 37-39➔

Wpływ ter mi nu za bie gu na efek ty  
dzia ła nia pre pa ra tu Moddus

Średnica 2 kolanka w mm

4,0

4,3

4,4

4,2

4,1

4,5

3,9

CCC
1,8 l/ha

MODDUS
faza czwartego

kolanka
 BBCH 34

MODDUS
faza drugiego

kolanka 
BBCH 32

MODDUS
koniec 
krzewienia 
BBCH 29
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Doświadczenie polowe: zastosowanie Moddus w różnych dawkach 

Re ak cja ro śli ny upraw nej jest zróż ni co wa na w za le żno ści 
od si ły wzro stu oraz cech genetycznych odmiany. Ogól-
nie od mi any wyższe reagują na za bieg sil niej szą re duk cją 
wy so ko ści.

kontrola

MODDUS MODDUS

23

Moddus za sto so wa ny w okre sie krze wie nia wzmac nia 
pod sta wę źdź bła oraz sys tem ko rze nio wy ro śli ny. 

Po pra wia za opa trze nie rośli ny w wo dę i sub stan cje 
od żyw cze.  

Wpływ preparatu Moddus na efektywność 
wykorzystania wody 

Efektywność wykorzystania 
wody (ml/g wagi ziarna)

Masa ziarna (g)

Wielkość 
isiłasystemu
ko rze nio we go 

Za sto so wa ny w okre sie sil ne go wy dłu ża nia się źdźbła 
za po bie ga nad mier nej wy so ko ści ro śli ny – ob ni ża 
śro dek cięż ko ści ro śli ny uła twia jąc utrzy ma nie po zy-
cji pio no wej w warunkach sprzy ja ją cych wy le ga niu.

 Położenie 
środka 
ciężkości
rośliny

100 80

60

40

20

0

Wpływ preparatu Moddus na wysokość  
i plon pszenicy ozimej Sakwa (Karżniczka) 

Źródło: Prof. S. Schubert, University of Giessen, Germany 2004
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q/ha

Kontrola Moddus
0

57 q/ha

71 q/ha

99 cm

81 cm

M
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x 
C

C
C

600 550 500 450 400 40 60 80 100 120 140 160

126,62

154,94480

540

Zapotrzebowanie  
na wodę Masa ziarna z obiektu
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Wa run ki sprzy ja ją ce wy so kiej sku tecz no ści za bie gu

Ogólne zasady stosowania  
praparatu Moddus
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AVOXA® Pak

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

+2 x 5 l Avoxa 50 EC 1 x 5 l Aldaro® 306 SE

  Kompletne rozwiązanie na chwasty w zbożach ozimych 

  Zapewnia najwyższą skuteczność w zwalczaniu miotły 
zbożowej

  Zwalcza wszystkie najważniejsze chwasty dwuliścienne

  Zapobiega powstawaniu odporności miotły zbożowej 
na produkty chwastobójcze

  Do wiosennego stosowania w pszenicy ozimej i pszenżycie 
ozimym aż do fazy drugiego kolanka

Pakiet na

ZBÓŻ
ha8,3

PODWÓJNE UDERZENIE: 
NA MIOTŁĘ I CHWASTY  
DWULIŚCIENNE

AVOXA Pak 
– NOWOŚĆ – w ochronie zbóż

zobacz na kanale Syngenta YT



Miotła zbożowa odporna na działanie preparatów 
chwastobójczych stanowi coraz większe zagrożenie.
Wynika to z faktu, że często w kolejnych latach stoso-
wane są herbicydy o tych samych substancjach czyn-
nych, o tym samym mechanizmie działania, należących 
do tych samych grup chemicznych. W Polsce najczę-
ściej stosowane są produkty z grupy B (inhibitory ALS) 
oraz z grupy A (inhibitory ACC). 

Avoxa Pak to rozwiązanie, które łączy substancje mio-
tłobójcze z dwóch różnych grup chemicznych o od-
miennych mechanizmach działania: Pinoksaden (ACC) 
oraz Piroksulam (ALS). Dzięki temu jest niezwykle sku-
teczne tam, gdzie inne produkty zawodzą, a dodatko-
wo zapobiega powstawaniu odporności miotły zbożo-
wej na herbicydy.

AVOXA Pak – podwójne uderzenie na miotłę

Miotła zbożowa odporna na ALS

Kontrola Axial 50 EC Piroksulam Avoxa 50 EC

Dawki zastosowanych herbicydów – wg etykiety rejestracyjnej

Miotła zbożowa odporna na ACC

[AVOXA Pak] to kompletne rozwiązanie na chwasty w zbożach ozimych. Zapewnia najwyższą skuteczność 
w zwalczaniu MIOTŁY ZBOŻOWEJ oraz zwalcza WSZYSTKIE najważniejsze chwasty DWULIŚCIENNE. 

Lata doświadczeń: 2011 – 2017, ostatnia ocena
(badania własne, z 10 krajów)

(badania własne)

AVOXA Pak – zwalczanie chwastów 
dwuliściennych

< 85%

85 – 95%

> 95%

> 90%

< 85%

85 – 95%

> 95%

> 90%

Wyk. 1. Avoxa 50 EC: 1,35 l/ha
[AVOXA 50 EC] zwalcza wiele gatun-
ków chwastów dwuliściennych. W celu 
poszerzenia spektrum na dwuliścienne 
wymagane jest dodanie partnera np.  
Aldaro® 306 SE.

Wyk. 2. Avoxa 50 EC: 1,2 l/ha  
+ Aldaro® 306 SE: 0,6 l/ha
[AVOXA Pak] zwalcza WSZYSTKIE naj-
ważniejsze chwasty DWULIŚCIENNE:
mak polny, przytulia czepna, chaber
bławatek, fiołek polny, a także chwasty
rumianowate i krzyżowe.



77
73

78
83

74

97

Produkty 2 x 5 litrów Avoxa 50 EC + 1 x 5 litrów Aldaro 306 SE 
= Avoxa Pak na 8,33 ha zbóż

Substancje czynne Pinoksaden 33,3 g/l, Piroksulam 8,3 g/l, 2,4 D 300 g/l
Florasulam 6,25 g/l, Klokwintocet-meksyl 8,3 g/l (Sejfner)

Uprawy Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Termin stosowania Powschodowo wiosną, po ruszeniu wegetacji aż do fazy drugiego kolanka

Zalecana dawka 1,2 l/ha Avoxa 50 EC + 0,6 l/ha Aldaro 306 SE

Spektrum chwastów
Miotła zbożowa, chaber bławatek, mak polny, fiołek polny,  
przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, 
tasznik pospolity, niezapominajka polna, samosiewy rzepaku

AVOXA® Pak – podstawowe informacje

5 doświadczeń, termin zabiegu: koniec krzewienia pszenicy 

AVOXA Pak – doświadczenia polowe 2018

KONTROLA KONTROLA

06.06.2018 Konczewice (woj. pomorskie) 05.06.2018 Przybroda (woj. wielkopolskie)

AVOXA Pak AVOXA Pak

AVOXA Pak 
– termin stosowania

Wschody Krzewienie Strzelanie w źdźbło

13 21 25 29 30 31-32 37 39

Według etykiety

Florasulam 5 g/ha + Piroksulam 10 g/ha  
+ Aminopyralid 10 g/ha + Dasoil 0,5 l/ha
Jodosulfuron metylosodowy  
10 g/ha + 2,4-D 377 g/ha

AVOXA Pak

Chwasty dwuliścienneMiotła zbożowa 

Skuteczność zwalczania chwastów [%] 

Rekomendacja Syngenta
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Kompletne zaskoczenie 
dla chwastów!

Axial® Komplett Pak

Idealne połączenie 
– idealne działanie

Bardzo wysoka skuteczność zwalczania chwastów 
jedno- i dwuliściennych

Gotowy pakiet na 2 ha zawiera:

  2x1l Axial® Komplett 

  40g Winnetou 20WG

Gotowy pakiet na 5 ha zawiera:

  1 x 5l Axial® Komplett

  100g Winnetou®1 20 WG 

Rozwiązanie rekomendowane 
w uprawach:

   pszenicy ozimej i jarej

   jęczmieniu jarym 

   pszenżycie ozimym

 Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha) Axial® Komplett Pak zwalcza 
szerokie spektrum chwastów 
dwuliściennych, w tym gatunki 
ekspansywne, górujące nad ła-
nem takie jak: przytulia czepna, 
rumian polny, chaber bławatek, 
komosa czy też mak polny. 

Ponadto doskonale radzi sobie  
z uciążliwymi chwastami niż-
szego piętra takimi jak: fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita,  
jasnota purpurowa czy nieza-
pominajka.

 Axial® Komplett (1l)

Przytulia czepnaRdest powojowaty

Fiołek polny

Chaber bławatekOwies głuchy

Jasnota różowaBodziszek  
drobny

Gwiazdnica pospolitaTobołki polne

Miotła zbożowaTasznik pospolity
Maruna bezwonna

Mak polnyKomosa biała

Niezapominajka 
polna

Samosiewy 
rzepaku 00

2020

4040

6600

8080

100100
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40
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100

®1 – zastrzeżony znak towarowy firmy NUFARM

Technologia PXD zawarta w Axial® Komplett to najwyższa 
skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych.
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Wyniki doświadczeń polowych w zwalczaniu chwastów 
wyrażone w procentach skuteczności*

Miotła zbożowa

zwalczania  
miotły zbożowej  

w porównaniu  
ze standardem 

rynkowym

+29% wyższa skuteczność

średnia z 4 doświadczeń, miotła 113-550 szt/m2

0 20 40 60 80 100

 Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)

Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)

92

63

Fiołek polny

zwalczania  
fiołka polnego  
w porównaniu  

ze standardem 
rynkowym

+12% wyższa skuteczność

średnia z 3 doświadczeń

60 70 80 90

 Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)

 Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)

86

74

• przytulia czepna • fiołek polny • gwiazdnica • maruna bezwonna 
• samosiewy rzepaku • chaber bławatek • mak polny • jasnota różowa 
• tasznik pospolity • niezapominajka

Gatunki chwastów w 4 doświadczeniach:

Skuteczność zwalczania  
chwastów dwuliściennych 

wyższa  
skuteczność

60 70 80 90

+7%

83
 Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)

Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)
76

Zwalczanie chwastów to podstawa wysokich 
i dobrej jakości plonów

Wpływ na plon

Uśredniony plon z 4 doświadczeń

plon wyrażony  
w q/ha

*doświadczenia własne Syngenta

6550 60 7040 45 55

wyższy  
plonKontrola

48,4

 Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)

67,5

Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)

63

+39,5%
w porównaniu  

do kontroli

Przytulia czepna +13% wyższa skuteczność

średnia z 3 doświadczeń

60 70 80 90

Jodosulfuron + 2,4-D (10 + 377g/ha)

87
 Axial® Komplett Pak (1l + 20g/ha)

74
zwalczania  

przytulii czepnej  
w porównaniu  

ze standardem 
rynkowym



Produkty w pakiecie
Axial Komplett 50 EC 
Winnetou®1 20 WG

Substancja czynna 
i jej zawartość 

Pinoksaden 45 g/l – związek z grupy fenylopirazolin 
Florasulam 5 g/l – związek z grupy triazolopirymidyn 
Metsulfuron metylu 200g/kg – związek z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika

Mechanizm działania 
wg. HRAC*

Pinoksaden (A – inhibitor ACC) 
Florasulam (B – inhibitor ALS) 
Metsulfuron metylu (B – inhibitor ALS)

Uprawy 
Pszenica ozima i jara 
Jęczmień jary 
Pszenżyto ozime

Zalecane dawki 
1 l/ha + 20 g/ha  
Zgodnie z dobrą praktyką ochrony roślin kolejność mieszania produktów 
w opryskiwaczu: 1. formulacja WG, 2. formulacja EC

Termin stosowania Wiosna – do fazy BBCH 32

Axial® Komplett Pak – profil produktu

Termin stosowania Axial® Komplett Pak

WIOSNA Axial® Komplett Pak (1 l/ha + 20 g/ha)

13 21 25 29 30 31 32 37 39

długi termin stosowania 
– do fazy drugiego kolanka (BBCH 32)

Axial® Komplett Pak wyróżnia od standardowych rozwiązań możliwość  
stosowania zarówno w terminie optymalnym jak i opóźnionym, czyli  
od momentu ruszenia wegetacji do fazy drugiego kolanka rośliny uprawnej.

®1 – zastrzeżony znak towarowy firmy NUFARM



Vibrance® Star – NOWA ZAPRAWA ZBOŻOWA

WARTONATOZWRÓCIĆUWAGĘ
  Vibrance® Star to jedyna zaprawa 
w Polsce posiadająca rejestrację  
przeciwko pałecznicy zbóż i traw 

 Zaprawa nowej generacji

 Niepowtarzalna zaprawa trójskładnikowa
  Wykazuje pozytywny wpływ na masę 
korzeniową
  Formuła M –  doskonała jakość zaprawiania

OSTRA PLAMISTOŚĆ OCZKOWA I PAŁECZNICA ZBÓŻ I TRAW. 
NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ TYCH CHORÓB.

Fot. Ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) Fot. Pałecznica zbóż i traw

   SZYBCIEJ – zapewnia szybkie zaprawianie bez sklejania ziarniaków
   LEPIEJ – lepsze pokrycie poszczególnych ziarniaków
CZYŚCIEJ –  zminimalizowane osypywanie się zaprawy z ziarniaków 

(na podstawie testu Heubacha)Fo
rm

uł
a
M

Vibrance® Star – podstawowe informacje
Substancje czynne fludioksonil – 25 g/l       sedaksan – 25 g/l       tritikonazol – 20 g/l
Zalecana ilość wody 0-1500 ml/100kg ziarna
Dawka na 100 kg nasion 200 ml (owies 150 ml)
Gęstość zaprawy 1,06 g/ml
Pszenica ozima pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia 

pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza)
Pszenica jara śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy
Jęczmień ozimy pałecznica zbóż i traw, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści 

jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia
Jęczmień jary pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia
Pszenżyto ozime pleśń śniegowa
Żyto ozime pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa żyta
Owies głownia pyląca owsa

Jedna zaprawa  
dla wszystkich zbóż

Szerokie spektrum  
zwalczanych chorób, 
w tym pałecznica i ostra 
plamistość oczkowa

Doskonała jakość 
zaprawiania



MAXIM® Power – Moc zakorzenienia

Mocniejsze i zdrowsze korzenie
n   Zaprawa zbożowa nowej generacji
n    Zaprawa zarejestrowana przeciwko najważniejszym 

chorobom przenoszonym przez ziarno i glebę
n   Wykazuje pozytywny wpływ na masę korzeniową.

Unikalne połączenie dwóch substancji 
czynnych

  SEDAKSAN

n   Ze względu na swoje unikatowe właściwości będzie 
stosowany tylko i wyłącznie jako zaprawa nasienna

n   Nowa era fungicydów należąca do rodziny inhibitorów 
dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) z chemicznej 
grupy karboksyamidów pirazolu 

n   Wyjątkowa skuteczność przeciwko ostrej plamistości 
oczkowej

n   Zdrowszy i mocniejszy system korzeniowy = Moc za-
korzeniania

n   Zabezpieczenie systemu korzeniowego w każdych wa-
runkach klimatycznych.

  FLUDIOKSONIL

n   Związek z grupy Fenylopiroli
n   Szerokie spektrum zwalczanych chorób
n   Mała dawka, bezpieczna dla ziarna zbóż
n   Światowa rejestracja umożliwia swobodny przepływ 

zaprawionego ziarna.

MAXIM® Power – skuteczność substancji 
czynnych SEDAKSAN,  FLUDIOKSONIL

Pleśń 
śniegowa Fuzarioza Septorioza 

plew
Śnieć cuchnąca 

pszenicy
Ostra plamistość 

oczkowa
Głownia źdźbłowa 

żyta

Sedaksan +++ --- --- +++ +++ +++

Fludioksonil +++ +++ +++ +++ ++ +++

MAXIM® Power +++ +++ +++ +++ +++ +++

Rejestracja we wszystkich zbożach (sedaksan 25g/l + fludioksonil 25 g/l)

Uprawa Kontrolowane choroby Dawka zaprawy (l/t) Dawka wody(l/t)

Pszenica 
ozima

pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek,  
śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, 
ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza)

2 0-15

Pszenica jara śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy 2 0-15
Jęczmień 
ozimy

pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia zwarta jęczmienia, 
pasiastość liści jęczmienia 2 0-15

Jęczmień jary pasiastość liści jęczmienia 2 0-15
Żyto pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa żyta 2 0-15
Pszenżyto pleśń śniegowa zbóż i traw 2 0-15
Owies głownia pyląca owsa 1,5 0-15

kontrola

MAXIM® Power w pigułce
n   Unikalne połączenie dwóch substancji czynnych 

opracowanych specjalnie do zaprawiania 
ziarna

n   Szeroka rejestracja w tym problematyczna ostra  
plamistość oczkowa (Rhizoctonia Cerealis)

n   Naukowo udowodniony wpływ na rozwój 
systemu korzeniowego = Moc zakorzeniania

n   Unikalna Formula M

Liczba roślin wiosną – średnia z 4 lokalizacji

Źródło: Syngenta CZ/SK 2015 

kontrola protiokonazol + tebukonazol

+ 64 rośliny/m2



Nowa gwiazda  
wśród fungicydów

Do obsadzenia w głównej roli  
na alternariozę i zarazę ziemniaka

  nowe połączenie 2 substancji aktywnych

  sprawdzona skuteczność na alternariozę i zarazę ziemniaka

  niezwykła odporność na zmywanie



Pierwszy na rynku fungicyd na 3 choroby ziemniaka

W ostatnich latach na planta-
cjach ziemniaków coraz czę-
ściej rozwija się niedoceniana 
przez wielu plantatorów alter-
narioza ziemniaka. Choroba 
ta w sprzyjających do rozwoju 
warunkach, czyli wysokiej wil-
gotności powietrza występu-
jącej przemiennie z okresami 

suszy i wysokich temperatur, potrafi znisz-
czyć bardzo szybko powierzchnię asymilacyj-
ną roślin zmniejszając tym samym plon bulw  
i pogarszając jego jakość. Straty plonu wy-
woływane przez alternariozę sięgają w Pol-
sce do 45%, a na świecie nawet do 80%.

Pod nazwą alternarioza ziemniaka kryją się dwie choro-
by wywoływane przez grzyby z rodzaju Alternaria. Grzyb 
Alternaria alternata wywołuje brunatną plamistość liści 
ziemniaka (fot. 1), a Alternaria solani – suchą plamistość 
liści ziemniaka (fot. 2). Corocznie prowadzony monito-
ring występowania grzybów z rodzaju Alternaria (wyk. 1) 
pokazuje, że od wielu lat jako pierwsza w sezonie pojawia 
się, między 50-tym a 70-tym dniem od sadzenia, mało-
patogeniczna Alternaria alternata (brunatna plamistość). 
Jako druga, zazwyczaj pod koniec lipca, Alternaria solani 
(sucha plamistość), która jest poważnym zagrożeniem dla 
plantacji ziemniaków.

Dwa rodzaje alternariozy 
ziemniaka

Objawami brunatnej plamistości liści ziemniaka są drob-
ne i liczne brunatne plamy o średnicy 1-5 mm, niekiedy  
z widocznymi pierścieniami (fot. 3). Z kolei sucha plami-
stość liści ziemniaka charakteryzuje się większymi bru-
natno-czarnymi plamami o średnicy 10-20 mm. Plamy 
początkowo są owalne, a później z powodu ograniczenia 
ich przez nerwy stają się wieloboczne. Ponadto w miarę 
ich rozwoju pojawiają się koncentryczne pierścienie przy-
pominające tarczę strzelniczą (fot. 3). Dookoła plam może 
być widoczna również chloroza, która jest efektem działa-
nia kwasu alternariowego (fot. 2 i 3). Silnie porażone liście 
żółkną, zasychają i przedwcześnie zamierają.

Objawy alternariozy 
na liściach

Alternarioza ziemniaka występuje również na bulwach 
w postaci brunatno-sinych wgłębnych, wklęsłych plam. 
Rozróżnienie obu chorób przez plantatorów jest często 
trudne, co przekłada się następnie na wybór właściwego 
fungicydu. Wybór ten jest dodatkowo utrudniony, ponie-
waż nie wszystkie zarejestrowane fungicydy do zwalcza-
nia alternariozy ziemniaka ograniczają oba grzyby – za-
równo Alternarię alternata jak i Alternarię solani.

Objawy alternariozy 
na bulwach
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Fot. 1. Objawy brunatnej 
plamistości liści  
wywoływane przez  
Alternaria alternata

Fot. 2. Objawy suchej 
plamistości liści  
wywoływane przez  
Alternaria solani
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Pierwszy na rynku fungicyd na 3 choroby ziemniaka Nowa gwiazda  
wśród fungicydów

Do obsadzenia w głównej roli  
na alternariozę i zarazę ziemniaka

Firma Syngenta wprowadzając na 
rynek nowy fungicyd Carial Star 
500 SC umożliwia rolnikom ochronę 
plantacji ziemniaków przed najważ-
niejszymi chorobami. Preparat jest 
pierwszym na polskim rynku fungi-
cydem posiadającym bardzo wysoką 
skuteczność przeciwko zarazie ziem-
niaka (fot. 4) i jednocześnie wysoką 
skuteczność w zwalczaniu alternario-
zy ziemniaka powodowanej zarówno 
przez Alternaria alternata jak i Alter-
naria solani. Preparat zawiera dwie 
substancje aktywne, tj. difenoko-
nazol (250 g/l) oraz mandipropamid  
(250 g/l) i wyróżnia się wielokierunko-
wym sposobem działania: wgłębnym, 
powierzchniowym i systemicznym.
Carial Star 500 SC można stosować 
3 razy w sezonie wegetacji ziemnia-
ków w dawce 0,6 l/ha przemienne  
z preparatem Revus 250 SC lub inny-
mi zalecanymi fungicydami.
Mając możliwość stosowania nowe-
go fungicydu plantatorzy ziemniaków 
nie muszą już się zastanawiać jaka 
choroba zaatakowała ich rośliny, czy 
jest to zaraza ziemniaka, czy może 
brunatna plamistość liści, czy sucha 
plamistość liści. Stosując Carial 
Star 500 SC zwalczane są trzy cho-
roby jednocześnie. 

Pierwszy 
fungicyd 
na 3 choroby 
ziemniaka

Fot. 3. Plamy przypominające tarczę 
strzelniczą

Fot. 4. Objawy zarazy ziemniaka 
wywołane przez Phytophthora  
infestans



Carial Star. Nowa gwiazda wśród fungicydów.
Zaraza ziemniaka powoduje największe zniszczenia  
w uprawie ziemniaka. W bardzo krótkim czasie może na 
tyle uszkodzić liście ziemniaka, że skutecznie ogranicza 
możliwość asymilacji oraz wyraźnie zmniejsza plon.
Od kilku lat znaczenia nabiera również alternarioza, która 
często pojawia się jeszcze przed zarazą ziemniaka. Alter-
narioza początkowo widoczna w postaci drobnych pla-
mek przypominających nekrozy może doprowadzić pod 

Koniec z zastanawianiem się co atakuje Twoje pole, zaraza czy alternarioza ziemniaka. 
Stosuj Carial Star, który najskuteczniej na rynku zwalcza obie choroby.

koniec okresu wegetacji, czyli w momencie najintensyw-
niejszego wzrostu bulw, do gwałtownego zniszczenia liści, 
a nawet zakażenia bulw.
Aby utrzymać zdrową plantację w całym sezonie i zebrać 
plon wysokiej jakości, potrzebny jest produkt gwarantują-
cy silne działanie we wszystkich warunkach oraz właściwy 
moment wykonania zabiegu.

W początkowej fazie porażenia obserwuje się niewiel-
kie plamy na liściach przypominające tarczę strzelniczą.  
Z czasem wokół plam powstaje żółta otoczka. W konse-
kwencji straty mogą sięgać od 15% do nawet 70%.

Porażenie następuje zwykle, gdy rośliny tworzą zwarty 
łan, a przewietrzanie jest utrudnione. Na liściach pojawia-
ją się brązowe plamy z nalotem szarej grzybni – zwykle 
na dolnej stronie liścia. Brązowe plamy mogą pojawić się 
także na łodygach.

Jak rozpoznać 
alternariozę?

n   Podwójne uderzenie – zwalcza jednocześnie alterna-
riozę i zarazę ziemniaka.

n   Idealne połączenie – to pierwszy produkt na rynku 
o tak wysokiej skuteczności działania na dwie najważ-
niejsze choroby ziemniaka.

n   Wyjątkowa skuteczność – dzięki zawartości substan-
cji aktywnej difenokonazol zwalcza oba patotypy alter-
narii (Alternaria alternata oraz Alternaria solani).

n   Pewność działania – najwyższa skuteczność w zwal-
czaniu zarazy ziemniaka i alternariozy potwierdzona 
badaniami Grupy Euroblight 2014.

n   Odporność na zmywanie przez deszcz – już nawet po 
15 minutach od wykonania zabiegu produkt zachowuje 
swoją skuteczność.

n   Łatwość w użyciu – produkt nie wymaga mieszania, 
ma niską dawkę (0,6 l/ha) oraz krótki okres karencji  
(3 dni).

Co wyróżnia Carial Star?

Jak rozpoznać  
zarazę ziemniaka?
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Carial Star. Nowa gwiazda wśród fungicydów. Nowa gwiazda  
wśród fungicydów

Do obsadzenia w głównej roli 
na alternariozę i zarazę ziemniaka

n   Difenokonazol – nowa substancja aktywna 
w ochronie ziemniaka, zapewnia ochronę 
przed alternariozą.

n   Mandipropamid – sprawdzona wysoka 
skuteczność w ochronie przed zarazą ziemniaka.

Połączenie dwóch  
silnych substancji  
aktywnych doskonale 
uzupełniających się.

   Zdrowy ziemniak

+DIFENOKONAZOL 

Alternarioza

MANDIPROPAMID

Zaraza ziemniaka
=




