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SELECT SUPER 120 EC
SUBSTANCJA CZYNNA: 
kletodym – 120 g/l

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządza-
nia emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do 
selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy 
jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych 
chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych 
roślinach rolniczych, warzywnych, zielarskich i truskawce. 
Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest 
bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany 
do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie 
wzrostu i rozwoju roślin jednoliściennych. Efektem działa-
nia jest żółknięcie, a następnie zasychanie najmłodszych 
liści chwastów i jest to widoczne po upływie około 7 dni 
od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła 
pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. 
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają 
wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie 
po wzejściu chwastów. 

ZASTOSOWANIE, DAWKI, TERMINY
Środek stosować uwzględniając jednocześnie odpowied-
nią fazę zwalczanego chwastu oraz odpowiednią fazę ro-
śliny uprawnej.
��BURAK CUKROWY, RZEPAK OZIMY, ZIEMNIAK, 
MARCHEW, CEBULA Z SIEWU, KAPUSTA GŁOWIA-
STA (UPRAWA Z ROZSADY), TRUSKAWKA
chwasty jednoroczne np. prosowate, owies głuchy, samo-
siewy zbóż
Dawka: 0,8 l/ha. Środek stosować, gdy chwasty znajdują 
się w fazie 2-5 liści właściwych.
�� BUKRAK CUKROWY, ZIEMNIAK, MARCHEW,  
CEBULA Z SIEWU, KAPUSTA (UPRAWA Z ROZSADY), 
TRUSKAWKA
perz właściwy
Dawka: 2 l/ha. Środek stosować, gdy chwasty znajdują 
się w fazie 4-6 liści właściwych.

UWAGI
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyj-
nym: 1.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wraż-
liwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy 
krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fa-
zie 4-6 liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy, 
perz właściwy, samosiewy zbóż
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne

STOSOWANIE ŚRODKA W UPRA-
WACH I ZASTOSOWANIACH 
MAŁOOBSZAROWYCH
�MIĘTA PIEPRZOWA, MELISA LEKAR-
SKA, DZIURAWIEC ZWYCZAJNY, KOZŁEK 
LEKARSKI, LEN ZWYCZAJNY, KONOPIE 
SIEWNE, LUCERNA SIEWNA, KONICZYNA 
CZERWONA, BIAŁA, PERSKA, KOMONICA 
ZWYCZAJNA, GORCZYCA, RZEPAK JARY, 
MAK LEKARSKI, SŁONECZNIK, LNIANKA 
SIEWNA, BOBIK, GROCH, ŁUBIN WĄSKO-
LISTNY, BIAŁY, ŻÓŁTY, SOCZEWICA JA-
DALNA, SOJA, BÓB, FASOLA

SULKOTREK 500 SC
SUBSTANCJA CZYNNA:
sulkotrion – 173 g/l 
terbutylazyna – 327 g/l 

OPIS DZIAŁANIA
Herbicyd selektywny o działaniu układowym w postaci 
skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Śro-
dek stosowany nalistnie po wschodach rośliny uprawnej, 
przeznaczony do zwalczania głównie chwastów dwuli-
ściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna 
sulkotrion zaliczana jest do grupy F2, a substancja czynna 
terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, 
maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przy-
tulia czepna
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdestówka 
powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna

ZASTOSOWANIE, DAWKI, TERMINY
��KUKURYDZA 

Dawka: 2,0 l/ha. Środek stosować po wschodach, w fazie 
1-6 liści rośliny uprawnej (BBCH 11-16). Optymalnie zaleca 
się zastosowanie środka we wczesnych fazach rozwojo-
wych chwastów – tj. w fazie 2 liści właściwych dla chwa-
stów dwuliściennych rocznych jarych.
Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
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Zalecenia dotyczące stosowania herbicydów

OchrOna PrZED chWaSTaMI OchrOna PrZED SZKODnIKaMI

Zalecenia dotyczące stosowania insektycydów

SELECT SUPER 120 EC

MISSION 200 SL

SUBSTANCJA AKTYWNA :
kletodym 120 g/l
Środek chwastobójczy w formie koncentratustosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania chwastów. Środek 
wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów 
chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin jednoliściennych.
Efektem działania jest żółknięcie, a następnie zasychanie najmłodszych liści chwastów i jest to widoczne po upływie około 7 dni od 
opryskiwania.

SUBSTANCJA AKTYWNA :
dikwat 200 g/l
Środek chwastobójczy przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego). 
Środek o działaniu kontaktowym, w roślinie przemieszcza się w ograniczonym stopniu. Niszczy tylko nadziemne zielone części roślin, 
przez które jest szybko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka. 

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - Chwasty jednoroczne np. prosowate, owies głuchy, samosiewy zbóż, dawka 0,8 l/ha; Perz 2 l/ha. Zabieg 
wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość  
13-15 cm), ale przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 12-33), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - desykacja (niszczenie) naci ziemniaczanej. Dawka 2,0 – 3,0 l/ha
1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez: 
   a) zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, 
   b) zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka, 
   c) zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
2. Przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw: 
   a) przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka, 
   b) zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie bulw.
3. Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru bulw ziemniaka

BORAVI 50 WP
SUBSTANCJA AKTYWNA :
fosmet 500 g/kg
Insektycyd w formie granul o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w uprawie zie mniaka. Na 
roślinie działa powierzchniowo. Fosmet powoduje wadliwe funkcjonowanie połączeń nerwowych, co powoduje zaburzenie pracy mięśni 
i w rezultacie paraliż, a dalej śmierć owada. Preparat na owady działa kontaktowo lub żołądkowo, a na roślinach działa powierzchniowo. 
Mechanizm działania na roślinie polega na wchłanianiu się substancji aktywnej w warstwę wosku, co zabezpiecza przed jej spłukaniem 
i zwiększa dostępność dla zwalczanych owadów.

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) Dawka 1 kg/ha. Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy 
kwitnienia, gdy otwartych jest 70% kwiatków pierwszego kwiatostanu (BBCH 67) do fazy dojrzewania owoców, gdy jagody 
pierwszego kwiatostanu brązowieją (BBCH 85).

KOBE 20 SP
SUBSTANCJA AKTYWNA :
acetamipryd 200 g/kg
insektycyd w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników 
ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej. Dawka 0,08 kg/ha. Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego 
wylęgu larw. W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem środka z innej grupy 
chemicznej.

Leopard 
Extra 05 EC
(chizalofop 
P-etylowy)

0,75 - 3 l/ha

Boravi 50 WG 
(fosmet) 1 kg/ha

Cyperkill Max 500 SC (cypermetryna) 0,06 l/ha

Kobe 20 SP (acetamipryd ) 1 kg/ha

Teppeki 50 WG (flonikamid) 0,16 kg/ha

Tuberon 70 
WG / Mistral 

70 WG
(metrybuzyna)

0,5 /0,75 
kg/ha

Mission 200 SL
(dikwat)  2-3 l/ha

Select Super 120 EC
(kletodym) 0,8- 2l/ha
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ochrona przed chorobami

REBOOT 66 WG

VONDOZEB 75 WGARMETIL M 72 WP
SUBSTANCJA AKTYWNA :
mankozeb 640 g/kg,  metalaksyl 80 g/kg
Środeg  grzybobójczym. Przeznaczony do stosowania zapobiegawczego lub w ochronie ziemniaka przed chorobami. 
Fungicyd o działaniu układowym i powierzchniowym.

AXIDOR
SUBSTANCJA AKTYWNA :
chlorowodorek propamokarbu 400 g/l, cymoksanil 50 g/ha

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka

MANCOLAXYL 
SUBSTANCJA AKTYWNA :
mankozeb 640 g/kg, metalaksyl 80 g/kg

Fungicyd w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i powierzchniowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed chorobami grzybowymi.

LEIMAY 200 SC
SUBSTANCJA AKTYWNA :
amisulbrom 200 g/l

Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym i translaminarnym, 
przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w uprawie ziemniaka.

SACRON WG
SUBSTANCJA AKTYWNA :
Cymoksanil 450 g/ha
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

SUBSTANCJA AKTYWNA :
cymoksanil 330 g/ha, zoksamid 330 g/ha

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka 
przed zarazą ziemniaka. Na roślinie działa wgłębnie i powierzchniowo.

SUBSTANCJA AKTYWNA :
mankozeb 750 g/kg

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie 
ziemniaka przed chorobami grzybowymi.

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - zaraza ziemniaka. Dawka 2,5 kg/ha. Zabiegi wykonywać od maja do września w zależności od rodzaju uprawy 
(wczesna-późna BBCH 14 -69). W rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem 
się liści w rzędach i przed wystąpieniem objawów choroby. W rejonach gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest niskie pierwszy zabieg 
wykonać natychmiast po komunikacie o wystąpieniu choroby.

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - zaraza ziemniaka. Dawka 2,5 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: - na plantacjach odmian wczesnych 
w okresie zwierania się roślin w rzędach, - na plantacjach odmian późnych w okresie wystąpienia pierwszych objawów choroby na 
odmianach wczesnych. Środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do końca fazy, gdy 50% 
liści brązowieje (BBCH 21 – 95).

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - zaraza ziemniaka. Dawka 2,5 kg/ha. Środek stosować do pierwszych zabiegów ochrony ziemniaka (BBCH 14-49). 
Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: − na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, − na 
odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - zaraza ziemniaka. Dawka 0,5l/ha. Środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwoju pędów bocznych na pędzie głównym 
do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 21 do BBCH 91). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą wystąpienia 
zagrożenia infekcją. Zwykle pierwszy zabieg powinien być wykonany z chwilą zwierania się międzyrzędzi.

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - zaraza ziemniaka. Dawka 0,22kg/ha. Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych 
- w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby  
w danym rejonie na odmianach wczesnych. Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkami ochrony roślin Penncozeb 80 WP  
lub Vondozeb 75 WG, zawierającymi substancję czynną mankozeb, w dawkach zalecanych oraz z uwzględnieniem maksymalnej 
liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym. 

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - zaraza ziemniaka. Dawka 0,45 kg/ha. Środek stosować od fazy widocznego pierwszego pędu bocznego do fazy, gdy 
jagody pierwszego owocostanu są dojrzałe (BBCH 21-89). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo  
w okresie sprzyjającym rozwojowi choroby (wysoka wilgotność powietrza, częste opady, temperatura powietrza 10-180C).

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak - zaraza ziemniaka. Dawka 2kg/ha. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, 
o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecenia dotyczące stosowania fungicydów

Axidor (chorowodorek propamokarbu, cymoksanil) – 2,5 l/ha

Vondozeb 75 WG, Penncozeb 80 WP (mankozeb) – 2 kg/ha

Tazer 250 SC (azoksystrobina) – 0,5 l/ha

Armetil M 72 WP, Mancolaxyl 72 WP (metalaksyl, mankozeb) – 2,5 kg/ha

Reboot 66 WG (cymoksanil, zoksamid) – 0,45 kg/ha

Nautile 730 WG (mankozeb, cymoksanil) – 2  kg/ha

Leimay ( amisulbrom ) – 0,5 l /ha *

Sacron 450 WG (cymoksanil) – 0,22  kg/ha
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ODŻYWIANIE ZIEMNIAKÓW ODŻYWIANIE ZIEMNIAKÓW

CaTs TIOSIARCZAN WAPNIA

BOLERO
SKŁAD CHEMICZNY:
9,2% bor (B)
Płynny nawóz do stosowania dolistnego likwidując niedobory boru. Bor w nawozie występuje w postaci dziesięciowodnego pentaboranu 
sodu. Dodatek sorbitolu zapewnia szybkie pobieranie nawozu przez liście nawożonych roślin. Skutecznie likwiduje niedobory boru. 
Poprawia wykształcenie pyłku i zalążni przez co wpływa na lepsze kwitnienie i zawiązywanie owoców. Zapobiega opadaniu pąków 
kwiatowych, kwiatów i zawiązków owoców. Zapobiega deformacja owoców. Wpływa korzystnie na gromadzenie cukrów w owocach 
i burakach cukrowych oraz skrobi w ziemniakach. Bolero ma odczyn pH 6,5 dzięki czemu można go stosować łącznie z większością 
środków ochrony roślin.

ZASTOSOWANIE: 
Ziemniak- stosujemy w dawce 1,5 l/ha.

ZASTOSOWANIE: 
Płynny nawóz wapniowy z siarką przeznaczony do likwidacji niedoborów. Zwiększa dostępność potasu, magnezu i mikroskładników 
z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie i poprawia jego wykorzystanie. Stosowany dolistnie zdecydowanie podnosi plony i ich 
jakość. Nawożenie dolistne w dawce 10-20 L/ha. Irygacja - nawożenie z deszczowaniem. Ziemniak w dawce 30-50l/ha. Stosować od 
wytworzenia pokroju krzaka, co 10-14 dni( po irygacji obficie nawadniać.

SKŁAD CHEMICZNY:
9% tlenek wapnia CaO, 25% trójtlenek siarki SO3

Rosahumus 

Maral 

ASX POWER
SUBSTANCJA AKTYWNA :
7% azotu (N); 20%  pięciotlenek fosforu (P2O5); 30% tlenku potasu (K2O); 7,5% trójtlenku siarki (SO3); 0,05%boru (B) ; 0,1% mangan (Mn).

ASX Tytan plus
SUBSTANCJA AKTYWNA :
2% bor(B); 0,6% tytan (T)

SUBSTANCJA AKTYWNA :
Kwasy humusowe(85%), Tlenek potasu (K2O)(12%), Żelazo (Fe)(0,6%)

SUBSTANCJA AKTYWNA :
6% Azot całkowity;  5% Pięciotlenek fosforu; 5% tlenek potasu; 1% cynk; 7,5% węgiel organiczny

ZASTOSOWANIE: 
Wieloskładnikowy granulowany nawóz mineralny przeznaczony do  nawożenia upraw rolniczych.  Wszystkie składniki pokarmowe 
są dobrze  rozpuszczalne w wodzie  i łatwo dostępne dla roślin. Nawóz stosuje się przedsiewnie  lub pogłównie, posypowo, 
równomiernie na całą powierzchnie uprawy, rzędowo  lub wgłębnie. Dawki nawozu najlepiej ustalać w oparciu o analizy gleby  
i wymagania pokarmowe uprawianej rośliny.  Ziemniaki – dawka 350-800 kg/ha

ZASTOSOWANIE: 
Płynny nawóz przeznaczony do nawożenia dolistnego upraw rolniczych. Nawóz zawiera fitohormony, które pozytywnie wpływają 
na regulacje procesu starzenia się rośliny dodatkowo posiada gibereliny które podnoszą efektywność zapylenia i wiązania owoców. 
Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne- sucho, zimno, upał lub nadmiar wody. Tytan stymuluje syntezę 
chlorofilu w liściach oraz aktywizuje proces fotosyntezy, dzięki czemu roślina produkuje więcej asymilatów. Ziemniaki – pierwszy 
zabieg po wytworzeniu pędów bocznych, drugi w czasie kwitnienia. Dawka: 0,2 /ha – 2 aplikacje; 0,4 l/ha -4 aplikacje w sezonie 

ZASTOSOWANIE: 
Nawóz  organiczno- mineralnym zawierający kwasy humusowe, potas i żelazo, przeznaczony do poprawy żyzności gleby. Kwasy 
humusowe zawarte w preparacie są pozyskiwane z leonardytów dzięki czemu ich aktywność jest 5-krotnie wyższa, w porównaniu 
do pochodzących z innych źródeł.

Uprawy polowe 
Nawożenie doglebowe 3–6 kg/ha. Przed siewem nasion, sadzeniem ziemniaków. Nawóz najlepiej wymieszać z glebą. 300–500 l 
wody. Nawożenie dolistne 250–300 g/ha. Jeden-dwa zabiegi w okresie intensywnego wzrostu. 500 l wody

ZASTOSOWANIE: 
Organiczno-mineralny nawóz, który zawiera kompleks Ryzea, czyli ekstrakt z bioaktywnych molekuł z alg morskich. Kompleks RyZea 
Plus®  ekstrakt z alg morskich. Nawóz aktywizuje procesy życiowe w sytuacjach stresowych, Reguluje gospodarkę wodną, Zwiększa 
ilość i wielkość bulw, Poprawia zdrowotność roślin, Poprawia lotność pyłku, Poprawia wiązanie owoców, Hormony roślinne zawarte 
w algach wpływają na przyspieszenie metabolizmu, Nabywania odporności na niekorzystne warunki siedliskowe i atmosferyczne  
w roślinach uprawnych. Nawóz należy stosować po wytworzeniu pokroju krzaka, następnie 1-2 zabiegi co 10-14 dni w dawce 0,75-1,5 l/ha

Microstar PZ/PMX  
20-30 kg/ha

ASX Fosfor Plus 3-4 kg/ha  
ASX Potas Plus 2-3 kg/ha  
Rosasol 8-17-41 4-5 kg/ha

Petro 330 ST BIO 
500-900 kg/ha

Rosaleaf 10-52-5 żółty 3-4kg/ha

Maral 0,75-1,5 l/ha

Bolero 1,5l/ha

Rosafert 5-12-24 lub 
Rosafert 12-12-17 lub

ASX Power
 350-800 kg/ha

ASX Fosfor Plus 3-4 kg/ha + Protamianl 1 l/ha  
ASX Potas Plus 2-3 kg/ha + Protaminal 1 l/ha  

Rosasol 8-14-41 4-5 kg/ha
Lamina Vigor 3 l/ha

Rhizosum N 25 g/ha

CaTs 5-10 l/ha        
ASX Tytan Plus 0,2 l/ha  

ASX Krzem Plus 0,5 kg/ha

Rosahumus 3-6 kg/ha 
+ Delsol 1 L/ha

Zinc 750 1 l/ha
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Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.Informacje zawarte w katalogu mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym na dzień 31.10.2018.  
Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfikowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa.

www.agrosimex.pl nasz blog doradczy
www.doradca-rolniczy.pl

nasz 
fanpage

nasz kanał 
YouTubeOdwiedź:Chcesz dowiedzieć się więcej? 


