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e OCHRONA HERBICYDOWA

Zwalczanie chwastów na plantacjach 
buraka cukrowego to niełatwa sprawa

Uprawiany w szerokich rzędach i z powolnym po-

czątkowym tempem wzrostu burak cukrowy jest 

szczególnie narażony na dużą konkurencję ze 

strony chwastów. W tych warunkach wybranie wła-

ściwej technologii ochrony, zabezpieczającej upra-

wę od wschodów do zakrycia międzyrzędzi, jest 

szczególnie istotne dla uzyskania wysokiego plonu. 

Zgodnie z najnowszymi przepisami metoda musi 

też respektować zasady ochrony integrowanej.

 s. 3 ff
r OCHRONA FUNGICYDOWA

Zwalczanie chwościka to kluczowy 
element ochrony

Spośród wielu chorób grzybowych, które wystę-

pują na plantacjach buraka cukrowego, zdecydo-

wanie największe szkody gospodarcze w Polsce 

wywołuje chwościk buraka. W naszych warunkach 

klimatycznych występuje najczęściej od połowy 

lipca. Sprawcą choroby jest patogeniczny grzyb 

Cercospora beticola, który infekuje rośliny buraka 

w specyficznych warunkach. 
s. 12 ff

t BIOSTYMULACJA ROŚLIN

Biostymulacja wpływa na plon korzeni 
i ilość cukru

Burak cukrowy należy do roślin uprawnych wy-

magających znacznych nakładów pracy i środ-

ków oraz dużej wiedzy rolnika. Gospodarstwo, 

które podejmuje trud uprawy tej rośliny, musi 

włożyć w pracę wiele wysiłku, aby w końcowym 

rezultacie uzyskać znaczący efekt ekonomiczny. 

Zdecydowanie pomoże w tym właściwie prowadzo-

ne nawożenie dolistne środkami nowej generacji, 

a także biostymulacja roślin. 
s. 17 ff

POWITANIE

Szanowni Państwo,

Z ogromną satysfakcją oddajemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog 

BURAK 2014. Katalog, który trzymają Państwo w ręku, powstał z myślą o wy-

magających potrzebach naszych Partnerów Handlowych.

Zawarta w niniejszym katalogu prezentacja wybranych produktów na 

nadchodzący sezon została opracowana kompleksowo od zasiewu przez 

prowadzenie plantacji, aż do zbioru buraka, która z pewnością przyczyni się 

do zwiększenia jakości i optymalizacji plonu. Zachęcamy do zapoznania się 

z programem ochrony buraka przed chorobami i szkodnikami, jak również 

biostymulacją i nawożeniem.

Wierzymy, że przedstawiona oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie, 

a wdrożenie do praktyki rolniczej proponowanych rozwiązań i osiągnięte dzięki 

temu efekty przyniosą obustronną satysfakcję ze współpracy oraz niesłabnące 

zaufanie. Pozostajemy zatem do Państwa dyspozycji i zachęcamy do lektury.

Prezes i Pracownicy Flora Sp. z o.o.
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ZWALCZANIE CHWASTÓW 
NA PLANTACJACH BURAKA CUKROWEGO 
TO NIEŁATWA SPRAWA

U
prawiany w szerokich rzędach i z powolnym 
początkowym tempem wzrostu burak cukro-
wy jest szczególnie narażony na dużą konku-

rencję ze strony chwastów. W tych warunkach wybra-
nie właściwej technologii ochrony, zabezpieczającej 
uprawę od wschodów do zakrycia międzyrzędzi, jest 
szczególnie istotne dla uzyskania wysokiego plo-
nu. Zgodnie z najnowszymi przepisami metoda musi 
też respektować zasady ochrony integrowanej. Na 
następnych stronach podpowiemy, jak skutecznie 
i  bezpiecznie chronić plantacje. Technologie, które 
zaprezentowano, znalazły praktyczne potwierdzenie 
na poletkach doświadczalnych AgroBudziejewo.

Paweł Talbierz
Chemirol
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N
AJBARDZIEJ  POŻĄDANĄ  CECHĄ  HERBICYDÓW 

stosowanych w zabiegu zwalczania występujących na plantacji 

chwastów jest wysoka skuteczność. Poza tym substancje aktyw-

ne powinny być bezpieczne dla roślin buraka i nie powodować 

deformacji i przypaleń liści. W wypadku omawianych plantacji 

ochrona przed chwastami jest dodatkowo utrudniona. W pierwszych tygodniach 

wegetacji burak cukrowy rośnie wolno, zakrywając międzyrzędzia dopiero 

8-9 tygodni po wschodach. W tym samym okresie rozwój chwastów przebiega 

zdecydowanie szybciej. Mają czas, żeby poczynić istotne z ekonomicznego 

punktu widzenia straty w plonie korzeni buraka cukrowego. Wielkość tych 

strat uzależniona jest od składu gatunkowego występujących chwastów, ich 

nasilenia oraz od terminu ich wschodów względem fazy rozwojowej rośliny 

uprawnej. Konkurencja o wodę, składniki pokarmowe i światło osłabia rośliny 

buraka cukrowego, szczególnie w przypadku niedoboru wody i pokarmu w gle-

bie. Natomiast konkurencja o światło ma duże znaczenie przy zachwaszczeniu 

gatunkami piętra wysokiego (tj. komosa biała, szarłat szorstki), które wyrastając 

ponad łan, silnie zacieniają roślinę uprawną. 

Od 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek ochrony plantacji zgod-

nie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Zgodnie z zaleceniami, zabiegi 

chemiczne należy uzupełnić innymi metodami ochrony (agrotechniczną, 

mechaniczną, biologiczną). Natomiast konieczność wykonania zabiegu środ-

kami ochrony roślin należy poprzeć przekroczeniem przez agrofaga (chwast, 

szkodnika, patogena) progu ekonomicznej szkodliwości. W przypadku ochrony 

buraka cukrowego żadna inna metoda niż chemiczna nie zabezpieczy w od-

powiedni sposób plantacji przed zachwaszczeniem. Oczywiście, pozostałe 

metody, jak. np. stosowanie płodozmianu czy prawidłowa uprawa, ograniczają 

występowanie najgroźniejszych chwastów, jednak bez odpowiedniej ochrony 

herbicydem, plantacja nie ma szans na prawidłowy rozwój. Pojawiające się 

progi ekonomicznej szkodliwości mogą natomiast wskazać gatunki chwastów 

szczególnie uciążliwe w uprawie buraka.

W ochronie buraka cukrowego przed chwastami jest obecnie zarejestro-

wanych 16 substancji aktywnych, w tym 9 zwalczających głównie chwasty 

dwuliścienne oraz 7 substancji zwalczających tylko chwasty jednoliścienne 

(preparaty takie nazywamy graminicydami). Różnią się one mechanizmem 

działania w roślinie oraz sposobem działania – są pobierane przez liście 

bądź korzenie chwastów. Każda z tych substancji posiada swoją specyficzną 

charakterystykę działania. Niektóre z nich posiadają zdolność zwalczania 

szczególnie trudnych chwastów i są podstawowym elementem każdej tech-

nologii ochrony buraka cukrowego. 

Jedną z bardziej znanych na rynku substancji aktywnych jest metamitron, 

zwalczający m.in. samosiewy rzepaku, komosę białą, żółtlicę drobnokwiatową 

czy szarłat szorstki. Substancja działa zarówno przez glebę, jak i liście chwa-

stów, gwarantując wysoką skuteczność zwalczania w każdym zabiegu. Drugą 

ważną substancją jest etofumesat, który poprzez działanie typowo doglebowe 

zabezpiecza uprawę przed zachwaszczeniem wtórnym. Dodatkowo charak-

teryzuje się najwyższą skutecznością w walce z przytulią czepną. Wszystkie 

powyższe cechy posiada herbicyd Oblix MT 500 SC, w skład którego wchodzą 

wymienione wyżej substancje aktywne. Pełny zakres zwalczanych chwastów 

znajdą Państwo w TABELI 3 zamieszczonej na stronie 6. Niepodważalną zaletą 

tego herbicydu jest zróżnicowane działanie na chwasty poprzez zakłócanie 

procesu fotosyntezy oraz hamowanie syntezy tłuszczów. Jest również bardzo 

bezpieczny w stosowaniu, nie działa fitotoksycznie na rośliny buraka i może 

TABELA 1.  Wpływ pogody a podatność chwastow na herbicydy

Ciepło i wilgotno Sucho i chłodno

 q chwasty rosną intensywnie (są bar-
dziej wrażliwe na herbicydy);

 q można stosować niższe z zaleca-
nych dawek;

 q powolne, nierównomierne wschody 
chwastów;

 q chwasty pokrywają się warstwą 
kutykuli (stają się mniej wrażliwe na 
herbicydy);

 q chwasty wschodzą intensywnie

JAK ZWALCZAĆ CHWASTY?PROBLEM

być stosowany już w przedziale temperatury od 2 do 7°C. Dzięki zróżnicowa-

nemu działaniu jest pobierany zarówno przez korzenie, jak i liścienie oraz liście 

chwastów. Nie zawiera agresywnego desmedifamu, który może powodować 

uszkodzenia na wschodzących roślinach buraka. 

Bardzo ważne w ochronie plantacji buraka cukrowego jest zastosowanie 

w późniejszych zabiegach substancji o działaniu typowo nalistnym, która 

będzie w stanie zwalczyć chwasty, które przekroczyły fazę liścieni. Często 

stanowią one uzupełnienie działania substancji doglebowych lub doglebowo-

-nalistnych. Jedną z nich jest fenmedifam, składnik herbicydu Corzal 157 SE. 

Preparat zwalcza takie uciążliwe chwasty jak jasnoty, poziewnik szorstki czy 

tobołki polne, a dodatkowo wspomaga zniszczenie komosy białej. Od chwili 

wykonania drugiego zabiegu, gdy rośliny buraka przekroczą fazę 2 liści wła-

ściwych, warto do każdego zabiegu dodać adiuwant olejowy. Proponujemy 

Partner+, zawierający bardziej skuteczną formę estru metylowego kwasów 

tłuszczowych. Jego dodatek pozwoli na lepsze pokrycie blaszek liściowych 

chwastów substancją aktywną oraz ułatwi przenikanie przez warstwę woskową 

(kutykulę). Dzięki temu więcej substancji trafi do miejsc działania w roślinie, 

co przekłada się na wzrost skuteczności zastosowanych preparatów. 

Dodatek adiuwantów jest szczególnie polecany w czasie suszy, kiedy to 

rośliny tworzą grubą warstwę wosku na liściach (ograniczając parowanie 

wody), tworząc tym samym mechaniczną barierę przenikania herbicydu. 

Zastosowanie adiuwantów daje dobre rezultaty również w sytuacji zmiennej 

pogody (opady deszczu po zabiegu, zbyt silny wiatr) poprzez zmniejszenie 

napięcia powierzchniowego cieczy roboczej, co skutkuje rozlaniem kropli po 

całej powierzchni liścia.

FOTOGRAFIA 1.  Samosiewy rzepaku bardzo intensywnie rosną już  
od początku wegetacji (fot. P. Talbierz)
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Od wielu lat w praktyce rolniczej stosuje się system dawek dzielonych oparty 

na kilkukrotnym (zazwyczaj trzykrotnym) stosowaniu mieszanin herbicy-

dowych w obniżonych dawkach. Głównym założeniem tego programu jest 

wykonywanie zabiegu w odstępie 7-10 dni, gdy chwasty znajdują się w fazie 
liścieni. Przekroczenie tej fazy może skutkować zmniejszeniem skuteczności 

zastosowanej mieszaniny, dlatego w takich sytuacjach poleca się zastosowanie 

wyższej dawki herbicydów w celu zwiększenia wrażliwości chwastów. Każdy 

z trzech zabiegów jest tak samo ważny dla skutecznej ochrony plantacji 

i spełnia specyficzną rolę:

TABELA 2.  Wyniki doświadczeń ścisłych, AgroBudziejewo (2013)

Komosa 
biała

Mak 
polny

Rdest 
ptasi

Maruna 
bezwonna

Iglica 
pospolita

T1:  Oblix MT 500 SC [2,0 l/ha]
T2: Oblix MT 500 SC [2,0 l/ha] + Corzal [1,0 l/ha]
T3: Oblix MT 500 SC [2,0 l/ha] + Corzal [1,0 l/ha]

100% 97% 98% 92% 84%

T1:  Preparat X [1,25 l/ha]
T2: Preparat X [1,25 l/ha]
T3: Preparat X [1,25 l/ha]

47% 87% 87% 90% 96%

T1:  desmedifam + fenmedifam [1,2 l/ha] + etofumesat [0,3 l/ha] + metamitron [1,0 l/ha]
T2: desmedifam + fenmedifam [1,5 l/ha] + etofumesat [0,25 l/ha] + metamitron [1,0 l/ha] + lenacyl [0,1]
T2: desmedifam + fenmedifam [1,5 l/ha] + etofumesat [0,25 l/ha] + metamitron [1,0 l/ha] + lenacyl [0,1]

67% 100% 92% 92% 97%

Niekiedy zdarza się konieczność wykonania czwartego zabiegu, szczególnie 

w warunkach niesprzyjających rozwojowi buraka. Schemat postępowania jest 

identyczny jak przy wcześniejszych zabiegach. Zwalczanie należy rozpocząć, 

gdy kiełki chwastów znajdują się w fazie liścieni.

KIEDY WYKONYWAĆ 
KOLEJNE ZABIEGI?

PROBLEM

I zabieg – ma na celu zniszczenie jak największej liczby chwastów, 

zarówno tych skiełkowanych, jak i kiełkujących w glebie. Równocześnie 

nie może powodować zahamowania lub uszkodzenia wschodzących 

buraków.

II zabieg – ma za zadanie zniszczenie wszystkich chwastów na plan-

tacji, zarówno z nowych wschodów, jak i tych, które mogły pozostać 

po wcześniejszym zabiegu.

III zabieg – ma na celu zwalczenie chwastów pozostałych na polu oraz 

zagwarantować ochronę przed zachwaszczeniem wtórnym.

Ochrona plantacji przed zachwaszczeniem nie dotyczy tylko gatunków dwu-

liściennych. Bardzo duże zagrożenie stanowią także chwasty jednoliścienne, 

w tym przede wszystkim samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna oraz 

perz właściwy. Zwalczamy je za pomocą graminicydów, w fazie od 2 liści do 

początku fazy krzewienia (samosiewy zbóż, chwastnica) lub w fazie 4-6 liści 

(perz właściwy). W tym celu zalecamy zastosować herbicyd Elegant 05 EC, 

w dawce od 1,0 l/ha do 3,0 l/ha. Na plantacjach buraka cukrowego szczególnie 

groźna jest chwastnica, roślina o typie fotosyntezy C4, która w momencie, 

gdy temperatura powietrza przekroczy 20°C, rozpoczyna bardzo intensywny 

wzrost. Zabieg zwalczania bardzo często wykonuje się na granicy tej fazy, 

co w przypadku zastosowania niewystarczającej dawki skutkuje konieczno-

ścią wykonania zabiegu poprawkowego. Dlatego w warunkach sprzyjających 

rozwojowi chwastów stosujmy wyższe z zalecanych dawek, najlepiej z dodat-

kiem adiuwantu olejowego Partner+. 

Zwalczanie chwastów na plantacjach buraka cukrowego nie jest zadaniem 

łatwym. Często wymaga wielu lat doświadczeń, fachowej wiedzy lub wsparcia 

doradczego. Ponad wszystko wymaga jednak cierpliwości, gdyż kluczem do 

uzyskania plantacji wolnej od chwastów, poza doborem właściwych prepa-

ratów, jest przede wszystkim zastosowanie ich we właściwym momencie. 

Technologia firmy Chemirol została sprawdzona na tysiącach hektarów buraka 

cukrowego w Polsce, gdzie wyróżniała się wysoką skutecznością w porów-

naniu z innymi systemami. Również doświadczenia ścisłe w Budziejewie 

wykazały lepszą skuteczność mieszaniny preparatów Oblix MT 500 SC + 

Corzal 157 SE nad innymi, często bardziej rozreklamowanymi rozwiązaniami. ■

JAK ZWALCZYĆ CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE  
(SAMOSIEWY ZBÓŻ I PERZ WŁAŚCIWY)?

PROBLEM

FOTOGRAFIA 2.  Zachwaszczenie tego typu bardzo utrudnia wykonanie 
skutecznego zabiegu herbicydowego (fot. P. Talbierz)

FOTOGRAFIA 3.  Burak cukrowy charakteryzuje się początkowym wolnym 
wzrostem (fot. P. Talbierz)
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 OBLIX MT 500 SC  
(etofumesat + metamitron)

CORZAL 157 SE
(fenmedifam)

fenmedifam, desmedifam  
(np. Beetup Compact 160 SC)

desmedifam, fenmedifam, 
etofumesat, lenacyl  

(np. Betanal Maxx Pro 209 OD)

chaber bławatek W

chwastnica jednostronna Ś O O

fiołek polny W Ś Ś W

gorczyca polna Ś W

gwiazdnica pospolita W W W W

jasnota purpurowa W W W W

jasnota różowa W W W

komosa biała W W W W

kurzyślad polny W

mlecz zwyczajny W

maruna bezwonna Ś W O W

ostrożeń polny O

owies głuchy Ś

perz właściwy O O

poziewnik szorstki W W

przetacznik perski W W

przytulia czepna W O O W

psianka czarna W Ś W

rdesty W

rdest plamisty W Ś W

rdest powojowy W W O Ś

rdest ptasi Ś O Ś

rumian polny Ś O W

samosiewy rzepaku Ś O Ś

szarłat szorstki W Ś W W

tasznik pospolity W W W W

tobołki polne W W W W

żółtlica drobnokwiatowa W W

TABELA 3.  Wrażliwość chwastow na wybrane produkty stosowane w ochronie buraka cukrowego



herbicydy

OBLIX M
T 500 SC + PARTNER+

OBLIX M
T 500 SC + CORZAL 157 SE + PARTNER+

OBLIX M
T 500 SC + CORZAL + PARTNER+

ELEGANT 05 EC + PARTNER+

2,0 l/ha

2,0 l/ha

02,0 l/ha

1,0-3,0 l/ha

0,7 l/ha

0,7 l/ha

0,7 l/ha

0,7 l/ha

1,0 l/ha

1,0 l/ha
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

SUBSTANCJE AKTYWNE

ETOFUMESAT
(związek z grupy benzofurantów)
150 g w 1 litrze środka

METAMITRON
(związek z grupy triazynonów)
350 g w 1 litrze

ZALECANY ADIUWANT!

Ostatnia godzina
chwastów!

Środek chwastobójczy  w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania 

wodą; stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalcza-

nia chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

 † DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu 

etofumesatu i metamitronu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszcze-

nie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwo-

jowych. Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka 

z gleby, co potęguje efekt chwastobójczy.

CHWASTY WRAŻLIWE w dawce 1,5 l

 † CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE w dawce 2,0 l

 † CHWASTY ODPORNE
chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się

 † ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 � BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
Zaleca się następujący sposób stosowania środka Oblix MT 500 SC 
w systemie powschodowego zwalczania chwastów metodą dawek 
dzielonych:

Niezależnie  od  fazy  rozwojowej  buraka;  gdy  chwasty  znajdują  się 
w fazie liścieni:

 » Pierwszy zabieg - Oblix MT 500 SC 2 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha,
 » Drugi zabieg - Oblix MT 500 SC 2 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha w 5–10 dni 

po pierwszym zabiegu, po wykiełkowaniu następnych chwastów,
 » Trzeci zabieg - Oblix MT 500 SC 2 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha w 5–10 

dni po drugim zabiegu, po wykiełkowaniu następnych chwastów.

 » chaber bławatek
 » fiołek polny
 » gwiazdnica pospolita
 » jasnota purpurowa 
 » jasnota różowa
 » komosa biała
 » kurzyślad polny
 » lnica pospolita

 » łoboda rozłożysta
 » miotła zbożowa
 » pokrzywa żegawka
 » poziewnik szorstki
 » przetacznik perski
 » przytulia czepna
 » psianka czarna
 » rdest plamisty

 » sporek polny
 » szarłat szorstki
 » tasznik pospolity
 » tobołki polne
 » włośnica zielona
 » wyczyniec polny
 » złocień polny

 » blekot pospolity
 » chwastnica jedno-

stronna (siewki)
 » dymnica pospolita
 » maruna bezwonna

 » mak polny
 » palusznik krwawy
 » rdest ptasi
 » włośnica sina 

(siewki)

 » samosiewy zbóż
 » samosiewy rzepaku
 » rumian polny
 » rumianek pospolity

 ◊ POŁĄCZENIE DWÓCH NIEZWYKLE SKUTECZNYCH 
SUBSTANCJI AKTYWNYCH: METAMITRONU I ETOFUMESATU

 ◊WYKAZUJE DZIAŁANIE DOGLEBOWE I NALISTNE

 ◊ BARDZO BEZPIECZNY DLA ROŚLIN UPRAWNYCH

 ◊ SKUTECZNIE OGRANICZA ZACHWASZCZENIE WTÓRNE

 ◊ NAJSILNIEJSZY EFEKT DZIAŁANIA WIDOCZNY WE 
WCZESNYCH FAZACH ROZWOJOWYCH CHWASTÓW

 ◊MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA NIEZALEŻNIE OD FAZY  
ROZWOJOWEJ BURAKA

8

OBLIX MT
500 SC

 q plantacja wolna od chwastów



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

ZALECANY ADIUWANT!

SUBSTANCJA AKTYWNA

ETOFUMESAT
(związek z grupy pochodnych 
benzofuranu) 
500 g w 1 litrze środka

Tarcza ochronna
buraka

9

ETHOFOL
500 SC ◊ IDEALNY PARTNER DO POZOSTAŁYCH HERBICYDÓW 

STOSOWANYCH W BURAKU CUKROWYM

 ◊ ZWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANIA 
JEDNOROCZNYCH CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH

 ◊WYSOKA SKUTECZNOŚĆ W OCHRONIE PRZED 
CHWASTNICĄ JEDNOSTRONNĄ W POCZĄTKOWEJ FAZIE 
JEJ WZROSTU (DO 1 LIŚCIA)

 ◊WYKAZUJE SILNE DZIAŁANIE DOGLEBOWE

 ◊ POBIERANY PRZEZ KORZENIE CHWASTÓW

 ◊ NAJSILNIEJSZY EFEKT DZIAŁANIA W FAZIE KIEŁKOWANIA 
CHWASTÓW

Środek chwastobójczy , koncentrat w formie stężonej zawiesiny do 

rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przezna-

czony do zwalczania chwastów jednorocznych w buraku cukrowym, 

do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 

 † DZIAŁANIE NA CHWASTY

Ethofol 500 SC jest pobierany przez korzenie chwastów. Najskuteczniej nisz-

czy chwasty w okresie ich kiełkowania.

 † CHWASTY WRAŻLIWE

 » komosa biała

 » przytulia czepna

 » szarłat szorstki

 † CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE

 » chwastnica jednostronna

 † ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 � BURAK CUKROWY
 » Stosowanie przedwschodowe:  

Zabieg wykonać przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, 

przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną (bez grud) wilgot-

ną glebę.

 » Zalecana dawka  dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

 » Maksymalna liczba zabiegów  w sezonie wegetacyjnym: 1

 » Zalecana ilość wody:  200-300 l/ha

 » Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste

 q plantacja wolna od chwastów



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

ZALECANY ADIUWANT!

SUBSTANCJA AKTYWNA

FENMEDIFAM
(związek z grupy pochodnych 
fenylokarbaminianów)
157 g w 1 litrze środka

Król
buraczanych pól

10

CORZAL
157 SE

Środek chwastobójczy  w formie zawiesino-emulsji, stosowany po-

wschodowo, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne w buraku 

cukrowym i pastewnym.

 † DZIAŁANIE

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwa-

sty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.

 † CHWASTY WRAŻLIWE

 † CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE

 » fiołek polny

 † CHWASTY ODPORNE

 » chwastnica jednostronna

 » przytulia czepna

 » rdest ptasi

 » rumian polny

 » szarłat szorstki

 † ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 �  BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY 
(PLANTACJE PRODUKCYJNE I NASIENNE)

Środek najlepiej stosować po wschodach roślin buraka w dawce 

dzielonej:

 » Pierwszy zabieg – w fazie liścieni chwastów w dawce 1–2 l/ha

 » Drugi zabieg – w 5–10 dni po pierwszym opryskiwaniu, na chwasty 

w fazie liścieni, w dawce 1–2 l/ha

 » Trzeci zabieg - w 5–10 dni po drugim opryskiwaniu na chwasty 

w fazie liścieni, w dawce 1–2 l/ha

 » Opryskiwać w fazie 2-4 liści buraka 

 » Zalecana dawka:  6 l/ha

 » Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

 » Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 » gwiazdnica pospolita

 » jasnota purpurowa

 » jasnota różowa

 » poziewnik szorstki

 » komosa biała 

 » tobołki polne

 ◊WYKAZUJE DZIAŁANIE NALISTNE

 ◊ SKUTECZNIE NISZCZY CHWASTY OD FAZY LIŚCIENI  
DO 2-4 LIŚCI

 ◊ DODATEK ADIUWANTA ZWIĘKSZA SPEKTRUM 
ZWALCZANYCH CHWASTÓW O GATUNKI 
ŚREDNIOWRAŻLIWE

 ◊ IDEALNY DODATEK DO MIESZANIN Z INNYMI 
HERBICYDAMI

 ◊WSPOMAGA ZWALCZANIE JASNOTY, KOMOSY BIAŁEJ 
ORAZ FIOŁKA POLNEGO

 q plantacja wolna od chwastów



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 11

SUBSTANCJA AKTYWNA

CHIZALOFOP-P-ETYLOWY
(związek z grupy pochodnych  
kwasu arylofenoksypropionowego)
5%

ZALECANY ADIUWANT!

Czyści elegancko

ELEGANT
05 EC

 q plantacja wolna od chwastów

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji 

wodnej, stosowany nalistnie. Przeznaczony do selektywnego zwal-

czania chwastów jednoliściennych, jednorocznych w uprawie rzepaku 

ozimego oraz perzu właściwego w uprawie buraka cukrowego i pastewnego.

 † DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni 

i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Dzia-

łanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem 

najmłodszych liści.

Niszczy perz najskuteczniej w fazie 4–6 liści.

 † CHWASTY WRAŻLIWE

 » Perz właściwy

 » Samosiewy zbóż

 † ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 �  BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY   
(PLANTACJE PRODUKCYJNE)

 » Opryskiwać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary 

liści do 3 par liści

 » Zalecana dawka: 3 l/ha

 » Zalecana ilość wody:  200–300 l/ha

 » Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste

 ◊ ZAWARTY W PREPARACIE CHIZALOFOP-P-ETYLOWY  
JEST BEZPIECZNY DLA ROŚLIN UPRAWNYCH

 ◊ NIEZWYKLE SKUTECZNY W WALCE Z CHWASTAMI 
JEDNOLIŚCIENNYMI

 ◊ BARDZO WYSOKA SKUTECZNOŚĆ W ZWALCZANIU  
PERZU WŁAŚCIWEGO

 ◊ OPADY DESZCZU WYSTĘPUJĄCE W 3 GODZINY PO 
ZABIEGU NIE MAJĄ WPŁYWU NA DZIAŁANIE ŚRODKA

 ◊ ATRAKCYJNA RELACJA CENY DO JAKOŚCI PRODUKTU
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ZWALCZANIE CHWOŚCIKA 
TO KLUCZOWY ELEMENT OCHRONY

S
pośród wielu chorób grzybowych, które wystę-
pują na plantacjach buraka cukrowego, zde-
cydowanie największe szkody gospodarcze 

w Polsce wywołuje chwościk buraka. W naszych wa-
runkach klimatycznych występuje najczęściej od po-
łowy lipca. Sprawcą choroby jest patogeniczny grzyb 
Cercospora beticola, który infekuje rośliny buraka 
w  specyficznych warunkach. Do infekcji dochodzi, 
gdy temperatura przekroczy w dzień 25°C, a w nocy 
15°C przy jednoczesnej wysokiej wilgotności powie-
trza (powyżej 60%) oraz co najmniej 6-godzinnym 
okresie nasłonecznienia w ciągu doby.

Paweł Talbierz
Chemirol

SPIS TREŚCI

Zwalczanie chwościka to kluczowy element 
ochrony / 12

Moderator 303 SE / 14

Wiosenny program ochrony upraw buraka 
przed chorobami i szkodnikami / 15

Sherpa / 16
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P
IERWSZE OBJAWY CHWOŚCIKA  

pojawiają się na zewnętrznych liściach 

rozety buraka. Są to brunatnoszare, 

okrągłe plamy otoczone czerwoną, 

brunatnoczerwoną, niekiedy brunat-

ną obwódką. W miarę jak choroba rozwija się, co-

raz mocniej porażane są kolejne, coraz młodsze 

liście. Przy dużym nasileniu objawów, plamy łączą 

się, powodując zasychanie fragmentów blaszki li-

ściowej. Powstające nekrozy z czasem obejmują 

całą powierzchnię liścia. W okresach pochmurnej 

pogody, mimo infekcji, objawy chorobowe mogą 

być niewidoczne. Spowodowane jest to spowol-

nionym produkowaniem toksyn przez patogena, 

które odpowiadają za zmiany w komórkach roślin 

buraka. Wzrost produkcji toksyn następuje wraz 

ze wzrostem nasłonecznienia. W przypadku sil-

nych infekcji dochodzi do zniszczenia liści, które 

porażone rośliny zaczynają intensywnie odbudo-

wywać. Rośliny buraka, broniąc się przed utratą 

ulistnienia, odbudowują je kosztem substancji 

zapasowych nagromadzonych w korzeniach. 

W rezultacie zatrzymany zostaje przyrost ich 

wagi i obniża się ilość zawartego w nich cukru 

oraz jakość technologiczna soku. Wzrost zagro-

żenia tą chorobą w ostatnich latach związany jest 

głównie ze skróceniem płodozmianu i uprawą bu-

raka w monokulturze oraz przyorywaniem liści. 

Ważnym czynnikiem są również warunki atmos-

feryczne, w szczególności wysokie temperatury 

w miesiącach czerwiec-sierpień.  

Chwościk buraka jest chorobą, którą zwalcza 

się przede wszystkim przy pomocy fungicydów. 

W ostatnich latach powszechne stało się wyko-

nywanie zabiegów ochronnych dwukrotne, a na 

niektórych plantacjach nawet trzykrotne, ponie-

waż zagrożenie patogenem wywołującym chorobę 

jest coraz większe. Warto zastanowić się, co zrobić, 

żeby ograniczyć jego występowanie:

 c  Dokładne przyorywać resztki pozostające po 

zbiorze buraka. Porażone liście są naturalnym 

źródłem infekcji.

 c  Nie uprawiać buraka w monokulturze oraz nie 

skracać płodozmianu, gdyż wzrasta niebezpie-

czeństwo wcześniejszego i bardziej agresywne-

go wystąpienia choroby.

 c  Nie lokować pryzmy korzeni na polu przezna-

czonym pod uprawę buraka w roku następczym.

 c  Wysiewać odmiany o podwyższonej odporności.

 c  Pola nawadniane są bardziej narażone na wcze-

sne wystąpienie choroby.

Ważnym elementem prawidłowej ochrony che-

micznej jest dobór właściwego fungicydu. W przy-

padku zwalczania chwościka buraka szczególnie 

ważne jest zastosowanie preparatów systemicz-

nych (układowych). Substancje aktywne z tej grupy 

w krótkim czasie są wchłaniane do rośliny i bardzo 

skutecznie zapobiegają rozwojowi grzybów na li-

ściach buraka. Jeżeli zabieg zostanie wykonany 

w optymalnym terminie, można się spodziewać, 

Termin obserwacji Próg ekonomicznej szkodliwości

 q Od lipca po kilkudniowych opadach i ciepłej po-
godzie (na południu Polski od połowy czerwca).

 q Południe Polski – pierwsze plamy występujące 
na liściach, pozostałe regiony kraju – nie więcej 
niż 5% roślin z objawami choroby do 5 sierpnia. 

 q 5–15 sierpnia – 10–15% roślin z objawami 
choroby.

 q 15 sierpnia – 10 września – 45% roślin z objawa-
mi choroby. 

 q Powtórny zabieg ochronny, gdy do 10 września 
objawy pojawią się na 45% roślin.

TABELA 1.  Progi ekonomicznej szkodliwości chwościka buraka

że nawet w warunkach bardzo sprzyjających roz-

wojowi grzybów, buraki będą skutecznie chronione 

przez okres nawet do trzech tygodni od momentu 

wykonania zabiegu. Takim mechanizmem działa-

nia charakteryzuje się fungicyd Moderator 303 SE, 

który zawiera dwie substancje aktywne: tiofanat 

metylowy oraz tetrakonazol. Wnikając w tkanki 

roślin, fungicyd przenoszony jest wraz z krążącymi 

sokami do wszystkich części chronionych roślin, 

niszcząc całkowicie grzybnię patogena. Obecność 

substancji z różnych grup chemicznych jest gwa-

rancją zwiększonej skuteczności preparatu nawet 

przy wysokim poziomie infekcji. Proponowana 

dawka od 1,25 l/ha do 1,5 l/ha zależy od nasilenia 

choroby na polu. Zwiększenie skuteczności prawi-

dłowej ochrony daje użycie w kolejnych zabiegach 

preparatów z innymi substancjami aktywnymi. 

Ponowny oprysk tą samą substancją doprowadzić 

może do wykształcenia odporności patogena na 

zastosowany preparat. Dlatego, jeżeli będzie ko-

nieczność wykonania więcej niż jednego zabiegu 

fungicydowego, należy wprowadzić zasadę rotacji 

stosowanych substancji aktywnych. 

Kluczowym elementem ochrony grzybobójczej 

buraka cukrowego przed chwościkiem jest termin 

rozpoczęcia zabiegów zwalczania. Związany jest 

on bezpośrednio z występującymi warunkami 

pogodowymi. Lustrację plantacji należy przepro-

wadzać już od początku lipca, szczególnie jeżeli 

panuje ciepła i wilgotna pogoda. Progi ekonomicz-

nej szkodliwości, które wskazują datę rozpoczęcia 

ochrony, podano w TABELI 1.

Zabieg ochronny najlepiej wykonywać wcześnie 

rano lub wieczorem, kiedy temperatura powietrza 

nie przekracza 25°C. Liście buraków powinny być 

w stanie turgoru (nie zwiędnięte), aby lepiej pobrać 

i przemieścić zastosowany fungicyd. 

Spośród innych chorób buraka, które mogą 

spowodować istotne straty gospodarcze, wyróż-

nia się brunatną plamistość liści oraz mączniaka 

rzekomego buraka. Ich znaczenie w skali kraju jest 

jednak zdecydowanie mniejsze niż chwościka. ■



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

ZALECANY ADIUWANT!

14

MODERATOR
303 SE

 q plantacja wolna od chorób

SUBSTANCJE AKTYWNE

TIOFANAT METYLOWY
(związek z grupy benzimidazoli)
233 g w 1 litrze środka

TETRAKONAZOL
(związek z grupy triazoli)
70 g w 1 litrze środka

 ◊ NOWATORSKA I RZADKO WYSTĘPUJĄCA FORMULACJA SE – 
ZAWIESINOEMULSJA

 ◊ ŁĄCZY ZALETY EMULSJI, KTÓRA UŁATWIA I PRZYSPIESZA 
WNIKANIE DO ROŚLINY, Z ZALETAMI ZAWIESINY 
ZAPEWNIAJĄCEJ PRZEDŁUŻONE DZIAŁANIE

 ◊ DODATEK EMULSJI DO ZAWIESINY PODNOSI ODPORNOŚĆ 
NA ZMYWANIE PRZEZ DESZCZ

 ◊ NIE WYKAZUJE FITOTOKSYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA  
NA ROŚLINY UPRAWNE

Duży kaliber
w walce z grzybami

Środek grzybobójczy  w formie koncentratu stałych cząstek i małych 

kapsułek zawieszonych w fazie wodnej, o działaniu systemicznym 

do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie 

pszenicy ozimej, buraków cukrowych i rzepaku ozimego przed chorobami 

grzybowymi.

 † ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 � BURAK CUKROWY
 » Chwościk buraka
 » Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych 

objawów chorób

 » Zalecana dawka: 1,25–1,5 l/ha

 » Zalecana ilość wody:  200-400 l/ha

 » Zalecane opryskiwanie:  drobnokropliste



fungicydy

insektycydy

M
ODERATOR 303 SE

SHERPA 100 EC + ASYSTENT+

1,25-1,75 l/ha

0,3-0,4 l/ha
0,5 l/ha
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SHERPA
100 EC

16 Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

 q plantacja wolna od szkodników

SUBSTANCJA AKTYWNA

CYPERMETRYNA
(substancja z grupy pyretroidów)
100 g w 1 l środka

ZALECANY ADIUWANT!

Czerwona kartka 
dla insektów

Środek przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssą-

cych w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich, 

ozdobnych oraz w leśnictwie. Preparat można stosować aparaturą 

naziemną lub agrolotniczą.

 † DZIAŁANIE

Na szkodniki preparat działa w sposób kontaktowy i żołądkowy, na roślinie 

działa powierzchniowo, zabezpieczając przed żerowaniem.

 † ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Uprawa Szkodniki Dawka

ziemniak  stonka ziemniaczana – larwy,  
stonka ziemniaczana – chrząszcze

0,25–0,3 l/ha

rzepak ozimy chowacz brukwiaczek 0,3 l/ha

rzepak ozimy  słodyszek rzepakowy 0,25 l/ha

burak cukrowy,  
burak pastewny drobnica burakowa 0,4 l/ha

burak cukrowy,  
burak pastewny pchełka burakowa 0,3 l/ha

burak cukrowy,  
burak pastewny mszyca trzmielinowo-burakowa 0,3 l/ha

burak cukrowy,  
burak pastewny rolnice 0,3 l/ha

trawy nasienne paciornica wyczyńcówka 0,4 l/ha

 † POZOSTAŁE UPRAWY

Tytoń-rozsadnik, tytoń, chmiel, drzewa ziarnkowe, drzewa pestkowe, jabłoń, 

grusza, porzeczki, kapustne, pomidor w gruncie

 ◊ SILNE I SZEROKIE DZIAŁANIE OWADOBÓJCZE

 ◊ PREPARAT DZIAŁA KONTAKTOWO I ŻOŁĄDKOWO

 ◊ SILNE DZIAŁANIE REPELENTNE

 ◊ DŁUGI OKRES SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

 ◊ DUŻA ODPORNOŚĆ NA ROZKŁAD POD WPŁYWEM 
PROMIENI SŁONECZNYCH
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BIOSTYMULACJA

WPŁYWA NA PLON KORZENI 
I ILOŚĆ CUKRU

B
urak cukrowy należy do roślin uprawnych wy-
magających znacznych nakładów pracy i środ-
ków oraz dużej wiedzy rolnika. Gospodarstwo, 

które podejmuje trud uprawy tej rośliny, musi włożyć 
w  pracę wiele wysiłku, aby w  końcowym rezultacie 
uzyskać znaczący efekt ekonomiczny. Zdecydowanie 
pomoże w  tym właściwie prowadzone nawożenie 
dolistne środkami nowej generacji, a  także biosty-
mulacja roślin. Kolejne strony poświęcimy tym zagad-
nieniom. Proszę zwrócić uwagę, jak istotne są to ele-
menty w wydajnej i wysokojakościowej produkcji.

Zespół Działu Biostymulatorów
Chemirol
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P
ODSTAWĄ GWARANCJI WYSOKIEGO PLONU POŻĄDANEJ 
jakości jest nie tylko odpowiednie nawożenie mineralne, ochrona 

i agrotechnika, ale również efektywne nawożenie dolistne oraz 

biostymulacja. Dlatego, aby zapewnić wysoką jakość techno-

logiczną korzeni, bardzo ważne jest zapewnienie optymalnych 

warunków wzrostu już od początku uprawy buraka cukrowego. Szybki wzrost 

masy korzeniowej w tej roślinie uprawnej jest bardzo ważny, ponieważ istnieje 

ścisła zależność między masą korzenia w fazie zakrywania międzyrzędzi 

a jego masą w trakcie zbioru. Im większe korzenie rośliny wytworzą do fazy 

zakrywania międzyrzędzi, tym wyższa będzie końcowa masa korzeni, a więc 

i nasz plon. Ponieważ młode siewki buraka już od samego początku narażone 

są na stres, dlatego warto sięgnąć po sprawdzony biostymulator.

Jednym z nich jest obecny na polskim rynku od 2007 roku przetestowany 

na setkach tysięcy ha biostymulator Kelpak. Zawiera on w swoim składzie 

naturalne hormony roślinne: auksyny i cytokininy. Co ważne, występują one 

w optymalnych dawkach i proporcjach – takich które są łatwo przyswajalne 

przez roślinę i zapewniają wysoką aktywność fizjologiczną (11 mg/l auksyn 

i 0,031 mg/l cytokinin). Surowiec i metoda produkcji powodują, że Kelpak jest 

produktem efektywnie działającym w praktyce, produktem, który podnosi 

wymiernie plonowanie i parametry jakościowe. Kelpak zalecamy w uprawie 

buraka cukrowego w dawce 3-4 l/ ha w terminie 3-4 par liści. Zapewnia on:

•  mocny rozwój systemu korzeniowego ze znacznie większą ilością stref 
włośnikowych pobierających wodę i składniki pokarmowe,

•  mocny rozwój stożków wzrostu w korzeniach produkujących cytokiny, 
a więc hormony dbające o optymalny rozwój części nadziemnej jak 
wielkość liści, zawartość w nich chlorofilu i intensywność fotosyntezy,

•  wzrost odporności roślin na stres powodowany przez nadmierne uwil-
gotnienie, przejściowe niedobory wody, niskie lub wysokie temperatury, 
czy stosowane zabiegi herbicydowe.
Praktyka polowa rolników stosujących Kelpak w uprawie buraka cukrowe-

go wykazuje jego doskonałe właściwości. Po stresie wywołanym zabiegami 

herbicydowymi młode rośliny szybciej regenerują się, a jak wiemy każde 

osłabienie rośliny powoduje nieodwracalny spadek plonu.

Doświadczenia ścisłe przeprowadzone przez KHBC, oraz IUNG we Wrocławiu 

dowodzą, iż Kelpak wpływa zarówno na plon korzeni buraka jak i plon cukru 

(WYKRES 1 i 4). Jest on szczególnie widoczny w latach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania.
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WYKRES 4.  Wpływ zastosowania różnych dawek biostymulatora Kelpak 
na plon korzeni (t/ha). Doświadczenie ścisłe IUNG Wrocław 2010 r.

▶ Lokalizacja Okrzeszyce ▶ Lokalizacja Turów

kontrola kontrola

preparat porównawczy  3 x 0,4 l/ha preparat porównawczy  3 x 0,6 l/ha

Kelpak  3 x 1 l/ha Kelpak  3 x 1,5 l/ha

+16�

+27�
+37�

+19� +20�

+26�

kontrola Kelpak
2l/ha

Nano Active®

2 kg/ha
Nano Active 

Forte®

4 kg/ha

Nano Active®

1,5 kg/ha
+ Kelpak
1,5 l/ha

WYKRES 3.  Wpływ biostymulatorów na plon buraka. Wyniki 
doświadczenia polowego, Budziejewo 2013 r.
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WYKRES 1.  Wpływ Kelpaka na plon buraka i plon cukru (dt/ha) 
Doświadczenie ścisłe – KHBC 2010 r.
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I zabieg  faza 3-4 pary liści
II zabieg  10-14 dni po poprzednim

+4�
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Plon korzeni [t/ha] Plon cukru Polaryzacja

WYKRES 2.  Wpływ zastosowania Nano Active Forte® na wybrane 
parametry. Doświadczenie ścisłe Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 
2012 r.

t/ha
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Należy nadmienić, iż wpływ biostymulatorów nie ma na rośliny charakte-

ru odżywczego, ale ma on roślinom odżywianie ułatwić i czynić je bardziej 

efektywnym. Jest to grupa preparatów, których działanie sprowadza się do 

zwiększenia „sił witalnych” rośliny. Należy pamiętać, że biostymulatory nie 

zastąpią odżywiania mineralnego. Buraki cukrowe zaliczają się do roślin 

o dużych potrzebach pokarmowych . Aby pokryć te potrzeby, nie można 

pominąć, zarówno nawożenia doglebowego jak i dolistnego.

Główną cechą wyróżniającą nawozy dolistne Nano Active® oraz Nano 

Active Forte®, które posiadamy w swojej ofercie, jest ich innowacyjność. 

Powstają one bowiem przy zastosowaniu nanotechnologii, która pozwoliła 

na uzyskanie cząsteczek 1000 razy mniejszych od tradycyjnych prepara-

tów sypkich. Bardzo duże rozdrobnienie i wysoka aktywność cząsteczek 

umożliwiają ich szybkie i skuteczne przenikanie przez okrywę woskową liści. 

Opatentowana formuła nawozu gwarantuje skuteczne pobieranie składników 

odżywczych przez rośliny w krótkim czasie. Pierwszymi widocznymi efektami 

są ciemniejsza barwa, większa powierzchnia i grubość liścia. Wynika to ze 

wzrostu zawartości chlorofilu zwiększającego intensywność fotosyntezy. 

Z kolei konsekwencją intensywniejszej fotosyntezy jest dostarczanie roślinom 

więcej energii potrzebnej w trakcie procesów fizjologicznych oraz biochemicz-

nych kształtujących wysokość i jakość plonu. Optymalną dawką stosowania 

jest 1,5-2 kg Nano Active® lub 4 kg/ha Nano Active Forte® w dwóch/trzech 

terminach aplikacji: faza 3-5 liści i co 14-21 dni.

W badaniach ścisłych IOR w Poznaniu (WYKRES 2) udowodniono wpływ 

nawozu Nano Active Forte® na wzrost plonu korzeni i polaryzacji o średnio 

2 %. Należy zaznaczyć, że powyższe rezultaty badań otrzymano w korzyst-

nych warunkach do wzrostu i rozwoju buraka cukrowego jakie miały miejsce 

w sezonie 2012, o czym świadczy średni plon korzeni uzyskany na kontroli 

na poziomie 81,1 t/ha.

Wśród kilku przebadanych kombinacji w doświadczeniu polowym prze-

prowadzonym w gospodarstwie na terenie woj. wielkopolskiego (WYKRES 3) 

okazało się, że najlepsze rezultaty daje zastosowanie Nano Active® w dawce 

2 kg/ha. Plon korzeni buraka cukrowego w porównaniu do kontroli wzrósł 

o 37%, w przypadku potraktowania roślin preparatem Kelpak o 27%.

Jak pokazują przedstawione wyniki stosowanie biostymulatora Kelpak 

oraz nawozów dolistnych z serii Nano Active® w uprawie buraka cukrowego 

gwarantuje efektywne plonowanie. ■

NANO ACTIVE®

BURAK CUKROWY
plon 75t/ha, polaryzacja 18%
Gospodarstwo rolne Bogdan Torba 
pow. tomaszowski

Nawóz dolistny Nano Active® zastosowałem w uprawie buraka cukrowego w fazie 

6-8 liści w dawce 2 kg/ha. Po około tygodniu od zabiegu zaobserwowałem, 

że liście buraków przybrały intensywny żywozielony kolor oraz zrobiły się 

grubsze. Długotrwałym efektem zastosowania nawozu Nano Active®, jaki można 

było zauważyć pomimo tegorocznej suszy, był wigor roślin utrzymujący się 

do końca okresu wegetacji. Ponadto plantacja charakteryzowała się większą 

odpornością na choroby grzybowe. W rezultacie otrzymałem wysoki plon 

surowca o polaryzacji o 1� wyższej od obiektu kontrolnego.

OPINIA

2 kg/ha

4 kg/ha
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KELPAK
 q biostymulacja

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 21

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW
Ekstrakt z alg Ecklonia maxima,  
zawierający hormony roślinne:  
auksyny – 11 mg/l,  
cytokininy – 0,031 mg/l.

ZALECANY ADIUWANT!

 ◊ ZAPEWNIA NAJLEPSZE WYKORZYSTANIE SKŁADNIKÓW 
POKARMOWYCH

 ◊ STYMULUJE ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO

 ◊ POPRAWIA WIGOR I SIŁĘ WZROSTU ROŚLIN

 ◊ KORZYSTNIE WPŁYWA NA WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU

 ◊ NAJLEPSZA POLISA NA STRES – POWODUJE WZROST 
ODPORNOŚCI ROŚLIN NA SUSZE, PRZYMROZKI, NADMIAR 
WILGOCI, WAHANIA TEMPERATUR, PESTYCYDY 

Naturalnie najlepszy

Środek z grupy stymulatorów wzrostu w formie koncentratu roz-

puszczalnego w wodzie do stosowania w uprawie roślin polowych 

oraz warzyw. Pobudza wzrost i rozwój roślin, wpływa korzystnie na 

przyrost korzeni, podnosi plonowanie i jakość plonów

 † DZIAŁANIE

Auksyny i cytokininy są produkowane przez roślinę w ściśle określonych 

proporcjach i indukują procesy zachodzące w roślinie od momentu wscho-

dów praktycznie do końca jej życia. 

Auksyny – najważniejsze hormony w roślinie! Wytwarzane głównie w mło-

dych częściach pędu odpowiadają za wzrost wzdłużny łodyg, pobudzają 

tworzenie się korzeni bocznych i włośników korzeniowych, przeciwdziałają 

starzeniu się organów i zrzucaniu liści. 

Cytokininy – wytwarzane głównie w systemie korzeniowym odpowiadają za 

podział komórek, pobudzają tkanki do wytwarzania organów, pobudzają po-

wstawanie pędów bocznych, hamują procesy starzenia się roślin. Poziom 

produkcji fitohormonów w roślinie jest uzależniony od wielu czynników. 

Czynniki stresujące (niska temperatura, susza, choroby, szkodniki, fitotok-

syczność środków ochrony) mogą poważnie zakłócić ich produkcję. Wów-

czas roślina nie rozwija się prawidłowo i nie jest w stanie wydać wysokiego 

plonu. Biostymulator Kelpak obniża ryzyko wpływu czynników stresowych 

na roślinę a przez to na plon i jakość zbioru.

 † TERMINY STOSOWANIA I DAWKI

 � BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
 » Opryskiwać rośliny w fazie 3-4 par liści 

 » Zalecana dawka:  3-4 l/ha

 » Zalecana ilość wody:   250-500 l/ha

 » Niższą dawkę wody zaleca się stosować w przypadku opryskiwania 

roślin znajdujących się we wcześniejszych fazach rozwojowych

 » Rekomenduje się stosowanie preparatu z dodatkiem adiuwantu 

Asystent+ w dawce 0,05 l/ha. Preparat Kelpak wykazuje synergizm 

w stosowaniu z nanotechnologicznym nawozem dolistnym Nano Active® 

i Nano Active Forte®



22 Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Naturalny nawóz dolistny  do stosowania w uprawie wszystkich ga-

tunków roślin. NANO ACTIVE® jest pierwszym w Polsce nawozem 

dolistnym wyprodukowanym przy zastosowaniu nanotechnologii. 

Jego skład to nowatorskie połączenie kilku minerałów, które powstały ponad 

14 milionów lat temu. Opatentowaną innowacją nawozu NANO ACTIVE® 

jest odpowiednia selekcja złóż tych minerałów, wielkość, powierzchnia, 

a także aktywność jego nanocząsteczek. Wyselekcjonowane minerały do 

produkcji nawozu poddawane są złożonym procesom mielenia z wykorzy-

staniem wysokowydajnych urządzeń, zwanych nano-młynami. Uzyskiwane 

w ten sposób zaktywowane substancje pokarmowe, o wielkości mierzonej 

w nanometrach (nanometr jest milion razy mniejszy od milimetra), poprzez 

mechanizm zwany Nutri Action System są w stanie zabezpieczyć roślinę 

w znacznie większą ilość kluczowych składników pokarmowych, niż do-

tychczas znane preparaty dolistne.

 †  TERMINY STOSOWANIA I DAWKI W WYBRANYCH  

UPRAWACH

 � BURAK CUKROWY

I – faza 3-5 liści

II/III – co 14–21 dni po poprzednim

 » Zalecana dawka:  2 kg/ha

 » Zalecana ilość wody:  200-400 l/ha

Odkryj moc 
nie z tej ziemi

 ◊ DZIĘKI ZAWARTYM W NAWOZIE ZAKTYWOWANYM 
NANOCZĄSTECZKOM ZAPEWNIA ROŚLINIE 
LEPSZE I SZYBSZE WYKORZYSTANIE SKŁADNIKÓW 
POKARMOWYCH

 ◊ INTENSYFIKUJĄC PROCESY FOTOSYNTEZY, POBUDZA 
ROŚLINY DO WZROSTU I POPRAWIA ICH WITALNOŚĆ

 ◊ UODPARNIA UPRAWY NA STRES ZWIĄZANY Z SUSZĄ 
I PRZYMROZKAMI

 ◊ ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ ROŚLIN NA CHOROBY  
ORAZ SZKODNIKI

 ◊ POMAGA WYDATNIE ZWIĘKSZYĆ PLONOWANIE ROŚLIN

 q nawożenie dolistne

NANO 
ACTIVE®

ZALECANY ADIUWANT!



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

 q nawożenie dolistne

 ◊ NOWATORSKIE POŁĄCZENIE MAKRO- I MIKROELEMENTÓW 
W INNOWACYJNEJ FORMULACJI

 ◊ NANOTECHNOLOGICZNY NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY 
ZAWIERAJĄCY NK (10-13) I SIARKĘ

 ◊ SKUTECZNIE DOKARMIA ROŚLINY NANOCZĄSTECZKAMI 
NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

 ◊ ZAPEWNIA REGULARNY, INTENSYWNIEJSZY I SZYBSZY 
ROZWÓJ ROŚLIN

 ◊ POPRAWIA IMMUNOLOGICZNĄ ODPORNOŚĆ ROŚLIN  
NA CHOROBY

 ◊WSPOMAGA PRZYROST PLONU WYSOKIEJ JAKOŚCI

Sięgnij po siłę 
nowej generacji

Nanotechnologiczny nawóz zawierający najważniejsze makro- i mi-

kroelementy, do stosowania w formie oprysku dolistnego w uprawie 

wszystkich gatunków roślin. Stanowi rozszerzenie nawozu NANO 

ACTIVE® o azot, potas i siarkę czyli tzw. pierwszorzędne składniki pokar-

mowe o największym znaczeniu plonotwórczym.

 † DZIAŁANIE

NANO ACTIVE FORTE® dolistnie odżywia rośliny w pierwiastki takie jak 

NK 10-13 oraz S (12%), a także kompleksowo uzupełnia uprawy w makro- 

i mikroelementy takie jak: wapń, magnez, żelazo, mangan, cynk, bor, miedź 

oraz molibden. Składniki pokarmowe nawozu w formie nanocząsteczek gwa-

rantują wysoką i szybką ich przyswajalność przez rośliny. Dobrze odżywione 

rośliny to podstawa odpowiedniej witalności i odporności plantacji. Nawóz 

NANO ACTIVE FORTE® poprawia w ten sposób immunologiczną odporność 

roślin na różnoraki stres związany z suszą, przymrozkami lub chorobami. 

Z kolei pierwszymi efektami działania nawozu, widocznymi po paru dniach 

od jego zastosowania są poprawa wigoru oraz zmiana barwy liści upraw na 

ciemniejszy odcień zieleni.

 †  TERMINY STOSOWANIA I DAWKI W WYBRANYCH  

UPRAWACH

 � BIURAK CUKROWY

I  – faza 3-5 liści

II  – co 14–21 dni po poprzednim

 » Zalecana dawka:  4 kg/ha

 » Zalecana ilość wody:  200-400 l/ha

NANO ACTIVE 
FORTE®
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ZALECANY ADIUWANT!
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Pełnoskładnikowe nawozy typu Extra  w układzie zrównoważonym do 
dolistnego stosowania dedykowane najważniejszym uprawom roślin 
polowych: rzepaku ozimego i jarego, zbóż ozimych i jarych, buraków 

cukrowych i ziemniaków. 

 † DZIAŁANIE
Mikroskładniki w postaci chelatów (biorozkładalne chelaty IDHA), czyli po-
łączeń ze związkami organicznymi, są pobierane przez liście. Oprysk dolist-
ny zapewnia szybkość działania. Składniki optymalnie dobrane do fizjolo-
gicznych potrzeb i prawidłowego rozwoju roślin, gwarantują maksymalną 
przyswajalność w kluczowych stadiach rozwoju. Ponadto nawożenie dolist-
ne pozwala uzyskać efekt synergizmu z nawożeniem doglebowym, co ma 
szczególne znaczenie w aspekcie maksymalnego wykorzystania składników 
pokarmowych przez rośliny. 

 † ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Do dolistnego stosowania w uprawach buraków cukrowych, pastewnych i ćwi-
kłowych. Rośliny te pobierają bardzo duże ilości składników pokarmowych. 
Najbardziej wrażliwe są na niedobór mikroskładników boru i manganu. Obok 
wysokiej zawartości tych mikroskładników, także zawartość potasu, siarki 
oraz magnezu powoduje wyjątkową skuteczność stosowania tego nawozu.

Wiosna
 » Faza 4-6 liścia
Zalecana dawka:  2–4 kg/ha
Zalecana ilość wody:  200–400 l

 » Faza między zwarciem międzyrzędzi
Zalecana dawka:  3–5 kg/ha
Zalecana ilość wody:  200–400 l

Zaleca się wykonać 1–2 opryski w zależności od stanu uprawy.

Nowy sezon 
sprawdzona formuła

BURAK 
EXTRA
NPK 10-5-15

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

 q nawożenie dolistne

 ◊ ZNAKOMICIE ODŻYWIA ROŚLINY UPRAWNE, 
DOSTARCZAJĄC KLUCZOWYCH MIKROELEMENTÓW

 ◊ ZWIĘKSZA PRZYSWAJANIE MAKROSKŁADNIKÓW 
(NP. AZOTU, FOSFORU, POTASU…)

 ◊ ZAPEWNIA WARUNKI DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU 
I WYDANIA MOŻLIWIE WYSOKIEGO JAKOŚCIOWO 
I ILOŚCIOWO PLONU 

 ◊ POPRAWIA ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN I ZWIĘKSZA 
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

 ◊ SZYBKO I CAŁKOWICIE ROZPUSZCZALNY W WODZIE

Skadniki pokarmowe Zawartość

Azot ogólny (N) 10,%

Azot azotanowy (N-NO3) 4,9%

Azot amonowy (N-NH4) 5,1%

Fosfor: pięciotlenek fosforu (P2O5) 5,0%

Potas: tlenek potasu (K2O) 15,0%

Magnez: tlenek magnezu (MgO) 4,5%

Siarka (S) 5,8%

Bor (B) 3,0%

Miedź (Cu) 0,1%

Żelazo (Fe) 0,1%

Mangan (Mn) 0,3%

Molibden (Mo) 0,01%

Cynk (Zn) 0,1%



BOR 
EXTRA 21

 ◊WYSOKOSKONCENTROWANY NAWÓZ BOROWY

 ◊ ZABEZPIECZA PRZED NIEDOBORAMI BORU

 ◊ ZAPEWNIA WARUNKI DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU 
ROŚLIN

 ◊ ŁATWO MIESZA SIĘ Z INNYMI NAWOZAMI I PESTYCYDAMI

 ◊ ZNAKOMICIE ROZPUSZCZALNY W WODZIE

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Bor Extra 21 to doskonale rozpuszczalny nawóz z wysoką zawarto-

ścią boru. Stosowanie nawozu w optymalnych dawkach i terminach 

pozwala uzyskać wysokie plony oraz zabezpieczyć rośliny przed 

niedoborami boru (zgorzel liścia sercowego i zgnilizna korzeni buraków, 

niska zawartość cukrów, słabe zawiązywanie kwiatów i owoców, opadanie 

łuszczyn, nekrozy i inne). 

 † BOR A ROZWÓJ ROŚLIN

Bor jest niezbędny dla następujących istotnych funkcji życiowych roślin:

 » podziały komórkowe, wzrost roślin

 » zapylanie i zawiązywanie owoców

 » transport i przemieszczanie się cukrów i innych metabolitów roślinnych

 » odporność na zimno i choroby roślin

 » poprawia zimotrwałość

 » symbiotyczne wiązanie azotu w roślinach strączkowych

 † TERMINY STOSOWANIA I DAWKI

 � BURAK
 » Faza 4-6 liści: w dawce 2-3 kg/ha

 » 10-14 dni później: w dawce 2-3 kg/ha
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ZALECANY ADIUWANT!

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW
BOR (B) – 20,8%
MOLIBDEN (Mo) – 0,02%

 q nawożenie dolistne

Nawóz borowy  
najwyższej koncentracji



CROPVIT B
 ◊ CROPVIT – PODSTAWOWE MIKROSKŁADNIKI

 ◊ SZYBKO POPRAWIAJĄ KONDYCJĘ ROŚLIN UPRAWNYCH

 ◊ UCZESTNICZĄ W REAKCJACH SYNTEZY BIAŁEK, SKROBI, 
WITAMIN I INNYCH SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH

 ◊MIKROELEMENTY PODLEGAJĄCE CHELATYZACJI 
ZAPEWNIAJĄ SZYBKIE WCHŁANIANIE PRZEZ ROŚLINĘ 
I RÓWNIE SZYBKĄ BIODEGRADACJĘ

Zdrowo nakręca 
uprawy

26 Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

ZALECANY ADIUWANT!

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW

BOROETANOLAMINA
(w postaci wodorotlenku)
zawartość Boru (B) 11%, 150 g/l
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 q nawożenie dolistne

Cropvit B to jednoskładnikowy koncentrat nawozowy boru. Każdy 

nawóz z palety Cropvit zawiera jeden całkowicie przyswajalny mi-

kroelement, dobrany do potrzeb nawożenia konkretnej uprawy, 

mając na celu najbardziej efektywne i pełne wykorzystanie potencjału 

genetycznego roślin.

Cropvit B zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych powodowanych 

przez niedobory boru (czerwono-fioletowe chlorozy na brzegach liści, 

hamowanie wzrostu, redukcja rozgałęzień bocznych, słabe zawiązywanie 

łuszczyn). 

 † TERMINY STOSOWANIA I DAWKI

Jesień:
 » W fazie 4–7 liści, co 10–14 dni

 » Dawka nawozu:  1–2 l/ha 

Wiosna:
 » 2–3 opryski do fazy zielonego pąka, co 10–14 dni

 » Dawka nawozu:  1-3 l/ha

 † OBJAWY NIEDOBORU BORU

FOTOGRAFIA 1.  Charakterystyczne, 
zniekształcone, łyżeczkowate liście

FOTOGRAFIA 2.  Charakterystyczne 
czerwonofioletowe przebarwienia



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

CROPVIT PK

 q nawożenie dolistne

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW
PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P2O5) 9,0 [masowe]
TLENEK POTASU (K20) 17.0
BOR (B) 0,050
ŻELAZO (Fe) 0,020
MIEDŹ (Cu) 0,020
CYNK (Zn) 0,020
MANGAN (MN) 0,040
Wszystkie składniki pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie.

ZALECANY ADIUWANT!

 ◊WYSOCE PRZYSWAJALNY PŁYNNY NAWÓZ 
WIELOSKŁADNIKOWY ZAWIERAJĄCY 
MAKRO- I MIKROELEMENTY

 ◊ ZAPROJEKTOWANY JAKO BAZA DO KOMPONOWANIA 
PRZEZ ROLNIKA WŁASNYCH TECHNOLOGII DOKARMIANIA 
UPRAW

 ◊ DOSKONAŁE ŹRÓDŁO UZUPEŁNIANIA P  I K 
W SYTUACJACH STRESOWYCH

 ◊ SZYBKO POPRAWIA KONDYCJĘ ROŚLIN
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ROŚLINA TERMINY OPRYSKÓW DAWKI NAWOZU (l/ha) ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ (l/ha)

ZBOŻA Jesień: I – faza 4-6 liści; Wiosna: II – faza krzewienia,  
III – faza strzelania w źdźbło, IV – po kwitnieniu 1,5–3 200–300

RZEPAK Jesień: I – faza rozety 4-8 liści; Wiosna: II – po ruszeniu wegetacji,  
III – przed kwitnieniem, IV – po kwitnieniu

2–3 200–300

KUKURYDZA I – po wytworzeniu 4-6 liści, II i III – co 7-10 dni 2–3 200–300

BURAK CUKROWY
I – po wykształceniu 4-8 liści 

II – przed zwarciem międzyrzędzi
2–3 200–300

ZIEMNIAK I – przed zakryciem międzyrzędzi, II – po 10-14 dniach 2–3 200–300

WINOROŚL, TRUSKAWKA, 
DRZEWA  

I KRZEWY OWOCOWE

I – przed kwitnieniem

II – po kwitnieniu

III i IV – w okresie wzrostu owoców, co 7-14 dni

2–6 500–1000

POMIDOR, PAPRYKA, 
OGÓREK

I i II – intensywny wzrost wegetatywny co 7-14 dni,

II – przed kwitnieniem

III – dojrzewanie owoców

2–4 200-600

WARZYWA CEBULOWE
I – po wykształceniu się 2-3 liści

II i III – następne co 2 tygodnie
2–6 200–600

WARZYWA KAPUSTNE I–V w okresie intensywnego wzrostu, co 7-14 dni 2–6 200–600

WARZYWA KORZENIOWE
I – w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego,

II – w okresie związywania pąków kwiatowych,

III – początek kwitnienia

2–6 200–600

ROŚLINY OZDOBNE
I – w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego

II – w okresie zawiązywania pąków kwiatowych,

III – początek kwitnienia

2–6 200–600

ROZSADA Stosować 2-3 zabiegi w odstępach 5-10 dni o stężeniu maksymalnym 
0,3% (30 ml nawozu na 10 l wody)

Ilość dostosowana dla optymalnego 
pokrycia roślin

INNE UPRAWY ROLNICZE 
I OGRODNICZE 2-4 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu co 7-14 dni 2–6 200–600

Zdrowo nakręca 
uprawy

Płynny, dolistny nawóz fosforowo-potasowy  z mikroelementami. 

Zapewnia roślinom optymalne dawki fosforu i potasu w kolejnych 

fazach rozwojowych.

 † ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI



NOTATKI



www.flora-praszka.pl

Propico 250 EC 

 1 Wyjątkowo skuteczny fungicyd

 1 Wykazuje bardzo dobre działanie 

zapobiegawcze i interwencyjne

 1 Zapewnia ochronę plantacji 

przed chorobami grzybowymi

 1 Niezwykła szybkość działania

 1 Efektywnie działa na rdze, 

mączniaka prawdziwego 

i septoriozy

system fungicydowy 
propico solo

system fungicydowy 
propico duo

Propico 250 EC
+ 

Corbel 750 EC

 1 Rozwiązanie polecane na 

stanowiska z dużą presją 

mączniaka oraz rdzy

 1 Skutecznie działa w niskich 

temperaturach

 1 Szersze spektrum zwalczanych 

chorób dzięki zastosowaniu  

dwóch substancji aktywnych

 1 Stosunkowo nieduży nakład 

do uzyskanych dobrych efektów 

ochrony

 1 Doskonała propozycja do 

zabezpieczenia upraw przed 

najgroźniejszymi chorobami 

grzybowymi

PROPICO
DO NABYCIA W WARIANTACH:

SYSTEMY FUNGICYDOWE

system fungicydowy 
propico strong

Propico 250 EC
+

preparat zawierający
tebukonazol

 1 Rozwiązanie polecane 

szczególnie na stanowiskach 

o zwiększonej presji chorób liści 

i kłosów

 1 Zapewnia ochronę m.in. przed 

takimi chorobami jak septorioza 

liści i kłosów, fuzarioza liści 

i kłosów, brunatna plamistość 

liści, rdza czy mączniak 

prawdziwy

 1 Skuteczne działanie 

zapobiegawcze i interwencyjne



ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ
ul. Kopernika 15
46-320 Praszka

tel. 34/359-11-89, 34/359-11-79
tel./fax 34/359-18-29

http://www.flora-praszka.pl       
e-mail: praszka@flora-praszka.pl

ODDZIAŁY/SKLEPY

OPOLE,  45-323, ul. Pużaka 53
tel. 77/455-99-20
e-mail: opole@flora-praszka.pl

BRZEG, 49-300, ul. Oławska 49
tel. 77/416-51-78
e-mail: brzeg@flora-praszka.pl

OLESNO, 46-300, ul. Wygodzka 1
tel. 34/358-24-64
e-mail: olesno@flora-praszka.pl

NYSA, 48-303, ul. Piłsudskiego 62a
tel. 77/435-85-33, 435-88-12
e-mail: nysa@flora-praszka.pl

SZALEJÓW DOLNY, 56, 57-314 Szalejów Górny
tel. 74/868-70-17
e-mail: szalejow@flora-praszka.pl

LEGNICA, 59-220, ul. Jaworzyńska 258
tel. 76/721-77-73
e-mail: legnica@flora-praszka.pl

LEWIN BRZESKI, 49-340, ul. Kościuszki 84
tel. 77/412-81-44
e-mail: lewin@flora-praszka.pl

ŁAGIEWNIKI, 58-210, ul. Nadrzeczna 24A
tel. 74/894-01-00
e-mail: lagiewniki@flora-praszka.pl

GNIECHOWICE, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Wrocławska 34
tel. 71/316-88-08
e-mail: gniechowice@flora-praszka.pl

WITKOWICE, 42-270 Kłomnice, ul. Leśna 1
tel. 34/329-82-19
e-mail: nieznanice@flora-praszka.pl

PRUDNIK, 48-200, ul. Kolejowa 5
tel. 77/436-02-67
e-mail: prudnik@flora-praszka.pl 

GŁOGÓWEK, 48-250, ul. Dworcowa 16
tel. 77/437-26-55
e-mail: glogowek@flora-praszka.pl

BIAŁA, 48-210, ul. Prudnicka 18
tel. 77/438-70-87
e-mail: biala@flora-praszka.pl

ROZMIERKA, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Dworcowa 15
Tel. 77/417-50-24
e-mail: rozmierka@flora-praszka.pl


