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FAZY ROZWOJOWE 

(szczegółowy opis faz rozwojowych BBCH w metodyce integrowanej ochrony) 

 

 

 

 

Komentarz: 

Program integrowanej ochrony jęczmienia jarego przed chorobami, szkodnikami i 

chwastami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW 

opublikowanego w maju 2018 roku.  

Wszystkie środki należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.



Chwasty dwuliścienne 

i niektóre 

jednoliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Ossetia
diflufenikan (związek z grupy 

fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (50%)
F1 Doglebowe 0,24 kg/ha 1 ND

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Sukcesywne stosowanie środków zawierających substancję czynną diflufenikan 

może prowadzić do akumulacji w glebie tej substancji, w związku z czym gleba 

musi być odwrócona pługiem przed wysiewem lub posadzeniem roślin innych 

niż zboża.

Glean 75 WG

IP

chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg)
B

Doglebowe / 

Nalistne
7 g/ha 1 ND

Nuher 75 WG

IP

chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg)
B

Doglebowe / 

Nalistne
7 g/ha 1 ND

Chwasty dwuliścienne 

i niektóre 

jednoliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Ossetia
diflufenikan (związek z grupy 

fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (50%)
F1 Doglebowe 0,24 kg/ha 1 ND

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Sukcesywne stosowanie środków zawierających substancję czynną diflufenikan 

może prowadzić do akumulacji w glebie tej substancji, w związku z czym gleba 

musi być odwrócona pługiem przed wysiewem lub posadzeniem roślin innych 

niż zboża.

Axial 50 EC

IP

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 

g/l (5,05%).
A Nalistne 0,6-0,9 l/ha 1 ND

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 11-37 (pierwszy liść do początku liścia flagowego)

Miotła zbożowa, 

wyczyniec polny, 

owies głuchy i 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

CHWASTY

Organizm szkodliwy              Środki ochrony roślin
Substancja czynna / zawartość / grupa 

chemiczna 
Działanie

Dawka 

kg(l)/ha 

(stężenie %)

Maksymalna 

liczba 

zabiegów / 

minimalny 

odstęp 

między 

zabiegami 

(dni)

Karencja 

(dni)

Mechanizm 

działania 

substancji 

aktywnej (wg 

HRAC)

Najważniejszymi czynnikami warunkującymi rozkład środka w glebie są: 

kwasowość, wilgotność oraz aktywność mikrobiologiczna gleby. Wraz ze 

wzrostem kwasowości (zmniejszanie się wartości pH), wilgotności i 

temperatury gleby środek rozkłada się szybciej.

Opady deszczu występujące wcześniej niż 3 godziny po zabiegu mogą obniżyć 
skuteczność działania środka.

W warunkach sprzyjających silnemu pobieraniu i/lub stresu niektóre odmiany 

roślin chronionych mogą reagować przejściową zmianą koloru, która nie ma 

wpływu na plon.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej 

zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania 

na polu.

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku 

Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
Niechemiczne metody 

ochrony

Chwasty dwuliścienne 

i niektóre 

jednoliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 00-09 (przed wschodami)

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 11-32(po wchodach aż do fazy strzelania w źdźbło)

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 11-30 (pierwszy liść do początku strzelania w źdźbło)



Fraxial 50 EC

IP

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 

g/l (5,05%).
A Nalistne 0,6-0,9 l/ha 1 ND

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Tomigan Forte 102,5 SE

IP

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 

2,5 g/l (0,25%), fluroksypyr (związek z grupy 

pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 

100 g/l (10,07%).

B, O Nalistne 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie stwarzającego 

zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności 

wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku 

uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu 

uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny.

Chwasty dwuliścienne 

i miotła zbożowa

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Chisel Nowy 51,6 WG + Trend 90 EC

IP

tifensulfuron metylowy - związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika – 469g/kg (46,9%), 

chlorosulfuron - związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika – 47 g/kg (4,7%)

+

adiuwant

B, B Nalistne

60 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,05%

1 ND

Środek zwalcza chwasty z rodziny kapustowatych będące wektorami sprawcy 

kiły kapusty.

Jesienią, po zbiorze roślin traktowanych wiosną środkiem Chisel Nowy 51.6 

WG, uprawiać można wyłącznie zboża ozime i rzepak ozimy. Wiosną 

następnego roku uprawiać można wszystkie rośliny.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej na 

wiosnę środkiem Chisel Nowy 51.6 WG po wykonaniu orki można uprawiać 
tylko zboża jare. 

Deresz 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Diablo 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Dresz 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Camaro 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Eguo 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 12-29 (od fazy dwóch liści do końca krzewienia)

FAZA ROZWOJOWA

 BBCH 12-31 (od 2 liści do pierwszego kolanka)

FAZA ROZWOJOWA

 BBCH 12-32 (od 2 liści do drugiego kolanka)

owies głuchy i 

chwastnica 

jednostronna

zabiegów 

przedsiewnych

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku 

konieczności zaorania plantacji i siewu kukurydzy, życicy lub owsa jako roślin 

następczych, należy zachować minimum 4 tygodniową przerwę między ich 

siewem a terminem zastosowania środka.



Feniks 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Horse 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

King 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Kojot 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Muskato 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Mustang 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Rumak 306 SE

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Vima-Florasulam 2,4 D

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy 

fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

B, N Nalistne 0,4-0,6 l/ha 1 ND

Saracen Delta 550 SC

IP

diflufenikan (związek z grupy 

fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (40,98%) 

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 

g/l (4,10%)

F1, B Nalistne 100 ml/ha 1 ND

Po zbiorze rośliny uprawnej, w której zastosowano środek Saracen Delta 550 

SC można uprawiać: zboża ozime, rzepak ozimy, bób, trawy oraz uprawiane z 

rozsady warzywa kapustne. 

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem 

Saracen Delta 550 SC, (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, 

choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać 
pszenicę jarą, jęczmień jary, owies, kukurydzę lub trawy nasienne z gatunku 

rajgras.

FAZA ROZWOJOWA

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

 BBCH 12-39 (od 2 liści do całkowicie rozwiniętego liścia flagowego)

W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie 

powyżej 6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha. 

W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 

l/ha. 

Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej 

fazie. Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu 

dawki 0,6 l/ha.



fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 288g/l (28,6%)
O Nalistny 1,0 l/ha 1 ND Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Lumer 50 WG (dawniej Master 50 WG)

IP

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 500 g/kg (50%)
B Nalistny 20-30 g/ha 1 ND

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w 

normalnych terminach agrotechnicznych. 

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki 

można uprawiać zbożowe, w tym kukurydzę.

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących 

w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej. 

Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny 

po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Jatagan 75 WG

IP

tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych 

triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg) 

dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)

B, O Nalistne 0,2 kg/ha 1 ND

Mocarz 75 WG 

IP

tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych 

triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg) 

dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)

B, O Nalistne 0,2 kg/ha 1 ND

Nokaut 75 WG

IP

tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych 

triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg) 

dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)

B, O Nalistne 0,2 kg/ha 1 ND

Siłacz 75 WG

IP

tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych 

triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg) 

dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)

B, O Nalistne 0,2 kg/ha 1 ND

Siłacz Max 75 WG

IP

tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych 

triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg) 

dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)

B, O Nalistne 0,2 kg/ha 1 ND

Aurora 40 WG

IP

karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 

40%
E Nalistne 50 g/ha 1 ND

Środek Aurora 40 WG nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo 

po upływie trzech miesięcy od zastosowania środka. W przypadku konieczności 

wcześniejszej likwidacji plantacji po upływie jednego miesiąca po zabiegu 

można uprawiać: zboża, życice, kukurydzę, rzepak jary, len, słonecznik, facelię, 

wykę, marchew.

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Chwasty dwuliścienne

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych 

następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji wcześniej 

potraktowanej środkiem Jatagan 75 WG (w wyniku uszkodzenia przez 

przymrozki, choroby lub szkodniki), po upływie 2 miesięcy od momentu 

zastosowania środka można uprawiać wszystkie rośliny, za wyjątkiem buraka 

cukrowego, buraka pastewnego, rzepaku, gorczycy i grochu.

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 13-25 (od 3 liści do pełni krzewienia)

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 13-29 (od 3 liści do końca krzewienia)



Aurora 40 WG + Pike 20 WG

IP

karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 

40%

+

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg

(20%)

E + B Nalistne
40 g/ha + 20 

g/ha
1 ND

Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym 

sezonie wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą. Po zbiorze 

rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża 

ozime, rzepak ozimy, trawy. W kolejnym sezonie wegetacyjnym można 

uprawiać wszystkie rośliny uprawne. Przestrzegać zaleceń dotyczących 

działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Pike 20 

WG.

Arena Top 70 WG

IP

dikamba ( związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego)– 65,9%, triasulfuron (związek z 

grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%

O, B Nalistny 120-150 g/ha 1 ND

Concert SX 44 SG

IP

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 40 % (400 g/kg) 

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 4 % (40 g/kg)

B, B Nalistny 100 g/ha 1 ND

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) 

istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu 

środka. 

Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 2 godziny 

po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka. 

Nie wykonywać zabiegów uprawowych po zastosowaniu środka Concert SX 44 

SG. 

Po zastosowaniu środka możliwe jest wystąpienie przemijających objawów 

fitotoksyczności (m.in. w formie rozjaśnień blaszek liściowych), które nie mają 

wpływu na plonowanie zbóż.

Sekator 125 OD

IP

jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l (2,21%) 

amidosulfuron (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 100 g/l (8,86%)

B, B Nalistny 0,1-0,15 l/ha 1 ND

Starane 250 EC + Granstar 75 WG

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)

+

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 75%

O + B Nalistny
0,3 l/ha + 15 

g/ha
1 ND

Taran 250 EC + Granstar 75 WG

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)

+

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 75%

O + B Nalistny
0,3 l/ha + 15 

g/ha
1 ND

Tamigan 250 EC fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,75%)
O Nalistny 0,6-0,8 l/ha 1 ND

Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i 

liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na 

młodsze chwasty, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie 

jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są 

zaawansowane w rozwoju i przy silnym zachwaszczeniu. 

Środek jest szybko rozkładany przez mikroorganizmy glebowe, więc nie 

stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze roślin 

chronionych środkiem Tamigan 250 EC można wysiewać lub sadzić wszystkie 

rośliny uprawne

Tomigan 250 EC fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego - 250 g/l (24,78%).
O Nalistny 0,6-0,8 l/ha 1 ND

Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i 

liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na 

chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy 

zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek 

stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i przy silnym 

zachwaszczeniu. 

Po zbiorze roślin chronionych środkiem Tomigan 250 EC można wysiewać lub 

sadzić wszystkie rośliny uprawne.

BBCH 13-31 (od 3 liści do pierwszego kolanka)

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając 

zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 13-30 (od 3 liści do początku strzelania w źdźbło)

FAZA ROZWOJOWA

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych



Ergon 750 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%), 

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg 

(68,2%)

B, B Nalistny 60 g/ha  1 ND

Chenkar 750 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%), 

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg 

(68,2%)

B, B Nalistny 60 g/ha  1 ND

Connex 750 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%), 

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg 

(68,2%)

B, B Nalistny 60 g/ha  1 ND

Looma 750 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%), 

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg 

(68,2%)

B, B Nalistny 60 g/ha  1 ND

Vima-Tifenmet

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%), 

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg 

(68,2%)

B, B Nalistny 60 g/ha  1 ND

Dragon 450 WG + Atpolan 80 EC

IP

florasulam – (związek z grupy triazolopirymidyn) – 

150 g/kg (15%) aminopyralid – (związek z grupy 

pirydynowych kwasów karboksylowych) – 300 g/kg 

(30%)

+

adiuwant

B, O Nalistny
33,3 g/ha + 

1,5 l/ha
1 ND

W celu uzyskania wyższej skuteczności zwalczania chwastów 

średniowrażliwych lub zwalczania chwastów znajdujących się w wyższych 

stadiach oraz w przypadku wystąpienia silnego zachwaszczenia w zbożach 

jarych stosować mieszaninę: 

Dragon 450 WG + Atpolan 80 EC

Dragon 450 WG + Olbras 88 EC

IP

florasulam – (związek z grupy triazolopirymidyn) – 

150 g/kg (15%) aminopyralid – (związek z grupy 

pirydynowych kwasów karboksylowych) – 300 g/kg 

(30%)

+

adiuwant

B, O Nalistny
33,3 g/ha + 

1,5 l/ha
1 ND

W celu uzyskania wyższej skuteczności zwalczania chwastów 

średniowrażliwych lub zwalczania chwastów znajdujących się w wyższych 

stadiach oraz w przypadku wystąpienia silnego zachwaszczenia w zbożach 

jarych stosować mieszaninę: 

Dragon 450 WG + Olbras 88 EC 

Gold 450 EC

2,4-D - związek z grupy fenoksykwasów - 360 g/l 

(33,68%). fluroksypyr - związek z grupy 

pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych - 90 

g/l (8,42%).

N, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego 

zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia 

czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny, a także na chwasty 

zaawansowane w rozwoju tzn. w fazach bliskich górnej granicy stosowania.

Bron 500 SG + Trend 90 EC 0,05%

IP

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

+

adiuwant

B Nalistny

25-30 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,05% 

1 ND

Granstar SX 50 SG + Trend 90 EC

IP

tribenuron metylowy - (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 50%

+

adiuwant 

B Nalistny

25-30 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,05% 

1 ND

Triben X 500 SG + Trend 90 EC

IP

tribenuron metylowy - (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 50%

+

adiuwant 

B Nalistny

25-30 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,05% 

1 ND

Trimmer 50 SG + Trend 90 EC

IP

tribenuron metylowy - (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 50%

+

adiuwant 

B Nalistny

25-30 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,05% 

1 ND

Kantor Perfect 325 SC

IP

chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów 

karboksylowych) – 300 g/l (25.86 %) florasulam 

(związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g/l 

(2,16%)

O, B Nalistny 0,2 l/ha 1 ND

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących 

w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w 

normalnych terminach agrotechnicznych

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 13-32 (od 3 liści do drugiego kolanka)

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie 

okresu wegetacji. W roku stosowania środka Ergon 750 WG następczo 

uprawiane mogą być zboża, rzepak, fasola i trawy. 

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając 

zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.



Saracen 050 SC

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

50 g/l (4,81%
B Nalistny 0,08-0,1 l/ha 1 ND

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Finy 200 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) -200 g/kg (20%)
B Nalistny 22,5-30 g/ha 1 ND

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku 

konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża i 

kukurydzę.

Calibre SX 50 SG + Trend 90 EC

IP

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 33,3%, 

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 16,7%

+

adiuwant

B, B Nalistny

36 - 48 g/ha 

+ adiuwant w 

stężeniu 0,05 

%

1 ND

Pragma SX 50 SG + Trend 90 EC

IP

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 33,3%, 

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 16,7%

+

adiuwant

B, B Nalistny

36-48 g/ha + 

adiuwant 

wstężeniu 

0,05%

1 ND

Granstar Ultra SX 50 SG + Trend 90 EC

IP

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron 

metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 25%

+

adiuwant

B, B Nalistny

40-48 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu  

0,05%  

1 ND

Picaro SX 50 SG + Trend 90 EC

IP

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron 

metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 25%

+

adiuwant

B, B Nalistny

40-48 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,05%  

1 ND

Fluxyr 200 EC
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) – 200g/l (20,29%).
O Nalistny 1,0 l/ha 1 ND

Starane 250 EC
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)
O Nalistny 0,6 l/ha 1 ND

Taran 250 EC
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)
O Nalistny 0,6 l/ha 1 ND

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 13-33 (od 3 liści do trzeciego kolanka)

FAZA ROZWOJOWA

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących 

w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w 

normalnych terminach agrotechnicznych.

Środek zawiera w swoim składzie dwie substancje aktywne z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności 

niektórych gatunków chwastów należy unikać corocznego stosowania 

herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.

Chwasty dwuliścienne 

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 13-39 (od 3 liści do w pełni rozwinietego liscia flagowego)

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w 

normalnych terminach agrotechnicznych.

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących 

w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.

Środek zawiera w swoim składzie dwie substancje aktywne z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności 

niektórych gatunków chwastów należy unikać corocznego stosowania 

herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając 

zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

BBCH 13-37 (od 3 liści do początku liścia flagowego)



Biathlon 4 D + Dash HC

IP

tritosulfuron (związek z grupy pochodnych 

triazynylosulfonylomocznika) – 71,4% (714 g/kg), 

florasulam - związek z grupy pochodnych 

triazolopirymidyn – 5,4% (54 g/kg)

+

adiuwant

B, B Nalistny

0,04-0,07 

kg/ha + 0,1 

l/ha

1 ND

Co roczne stosowanie herbicydu Biathlon 4D na tym samym polu może 

doprowadzić do uodpornienia się chwastów na substancje czynne herbicydu. 

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są 

zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania 

chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D 

poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. 

Blusky 500 WG

IP

metsulfuron metylu (substancja z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) 

tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)

B, B Nalistny 16-20 g/ha 1 ND

Silne opady występujące wcześniej niż 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć 
skuteczność działania środka. 

W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne 

żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te 

ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

Mofat 500 WG

IP

metsulfuron metylu (substancja z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) 

tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)

B, B Nalistny 16-20 g/ha 1 ND

Silne opady występujące wcześniej niż 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć 
skuteczność działania środka. 

W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne 

żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te 

ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

Agroxone Max 750 SL

IP

MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l 

(63,5 %)
O Nalistny 0,75 l/ha 1 ND

Ceridor MCPA 750 SL

IP

MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l 

(63,5 %)
O Nalistny 0,75 l/ha 1 ND

Dicoherb 750 SL

IP

MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l 

(63,5 %)
O Nalistny 0,75 l/ha 1 ND

Chwastox 500 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w 

postaci soli dimetyloaminowej) - 500 g/l (44,3%)
O Nalistny 1,1 l/ha 1 ND

Chwastox 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l 

(63,6%)
O Nalistny 0,75 l/ha 1 ND

Chwastox Extra 300 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l 

(26,5%)
O Nalistny 3,0 l/ha 1 ND

Aminopielik Super 464 SL

IP

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l 

(29,73%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,37%)

N, O Nalistny 0,8 l/ha 1 ND

Tayson 464 SL

IP

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l 

(29,68%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)

N, O Nalistny 0,8 l/ha 1 ND

Aminopielik Standard 600 SL

IP

2,4 - D- kwas (związek z grupy fenoksykwasów) - 

600 g/l
N Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Dicopur 600 SL

IP

2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 600 

g/l (50,17 %)
N Nalistny 0,8-1,0 l/ha 1 ND

Środek rozkłada się w czasie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin 

uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji 

potraktowanej środkiem, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać 
inne rośliny z wyjątkiem gatunków szczególnie wrażliwych na środek, np. 

pomidor, burak.

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając 

zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.Środek może powodować 
przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i 

plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną wrażliwością 

odmian zbóż na ten środek.

Wyższą dawkę środka stosować w razie silniejszego zachwaszczenia lub 

występowania chwastów w późniejszych stadiach rozwojowych. 

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając 

zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego 

zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez 

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 14-29 (od 4 liści do końca krzewienia)



Esteron 600 EC

IP
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 905 g/l N Nalistny 0,8-1,0 l/ha 1 ND

Agritox Turbo 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l 

(55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)

O, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Agroxone Turbo 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l 

(55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)

O, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

ChwasTech Turbo 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l 

(55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)

O, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Dicoherb Turbo 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l 

(55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)

O, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Nutox Turbo 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l 

(55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)

O, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

The-Tox Turbo 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l 

(55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)

O, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Weed-Tox Turbo 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l 

(55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)

O, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Chwastox Trio 540 SL

IP

mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w 

postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%) MCPA 

(związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli 

potasowej) - 200 g/l (16,20%) dikamba (związek z 

grupy pochodnych kwasu benzoesowego - w 

postaci soli potasowej) - 40 g/l (3,24%)

O, O, O Nalistny 1,5 l/ha 1 ND
W jęczmieniu jarym odmiany Ortega zastosowanie środka może spowodować 
wyleganie rośliny uprawnej.

Arena Top 70 WG + Trend 90 EC

IP

dikamba ( związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego)– 65,9% triasulfuron (związek z 

grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%

+

adiuwant

O, B Nalistny

150 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,1%

1 ND

Arena Top 70 WG + Chwastox Extra 300 SL

IP

dikamba ( związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego)– 65,9% triasulfuron (związek z 

grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%

+

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l 

(26,5%)

O, B + O Nalistny
120-150 g/ha 

+ 1,0-1,5 l/ha
1 ND

Agria 2,4 DeFlor - Aminopyralid 195 SE

IP

florasulam - związek z grupy triazolopirymidyn – 5 

g/l (0,47%), aminopyralid - związek z grupy pirydyn 

– 10 g/l (0,94 %), 2,4-D –związek z grupy 

fenoksykwasów - 180 g/l (17 %)

B, O, N Nalistny 0,8 l/ha 1 45

Kantor Forte 195 SE

IP

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 

g/l (0,47%) aminopyralid (związek z grupy pirydyn) 

– 10 g/l (0,94 %) 2,4-D (związek z grupy 

fenoksykwasów) – 180 g/l (17,0 %)

B, O, N Nalistny 0,8 l/ha 1 45

BBCH 14-32 (od 4 liści do drugiego kolanka)

FAZA ROZWOJOWA

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w 

wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) można 

uprawiać zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po 4 tygodniach od 

zastosowania produktu i zaorania plantacji na głębokość nie mniejszą niż 15 

cm.

Wyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w 

późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych

przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu 

tym można uprawiać wszystkie rośliny

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych



Mustang Forte 195 SE

IP

florasulam - związek z grupy triazolopirymidyn – 5 

g/l (0,47%) aminopyralid - związek z grupy pirydyn 

– 10 g/l (0,94 %) 2,4-D –związek z grupy 

fenoksykwasów - 180 g/l (17 %)

B, O, N Nalistny 0,8 l/ha 1 45

Faraon 75 WG

IP

amidosulfuron (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 75% (750 g/kg)
B Nalistny 20 g/ha 1 ND

Grodyl 75 WG

IP

amidosulfuron (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 75% (750 g/kg)
B Nalistny 20 g/ha 1 ND

Triben Super 50 SG

IP

tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)
B Nalistny 25-30 g/ha  1 ND

Trimax 50 SG

IP

tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)
B Nalistny 25-30 g/ha  1 ND

Tristar 50 SG

IP

tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)
B Nalistny 25-30 g/ha  1 ND

Triben Super 50 SG + Asystent+

IP

tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

+

adiuwant

B Nalistny
30 g/ha + 

0,05 l/ha
1 ND

Trimax 50 SG + Asystent+

IP

tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

+

adiuwant

B Nalistny
30 g/ha + 

0,05 l/ha
1 ND

Tristar 50 SG + Asystent+

IP

tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

+

adiuwant

B Nalistny
30 g/ha + 

0,05 l/ha
1 ND

Aminopielik D Maxx 430 EC

IP

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 376 g/l 

(35,84%), dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) – 54 g/l (5,15%)

N, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Tayson 464 SL

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l 

(29,68%), dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)

N, O Nalistny 0,8 l/ha 1 ND

Dicopur Top 464 SL

IP

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l 

(29,68%) dikamba (związek z grupy pochodnych 

kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)

N, O Nalistny 0,8 l/ha 1 ND

Premier 300 SL

IP

MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 

g/l (26,4%)
O Nalistny 3,0 l/ha 1 ND

BBCH 20-31 (od końca fazy strzelania w źdźbło do pierwszego kolanka)

FAZA ROZWOJOWA

Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych. 

Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie 

stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 

W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki 

można uprawiać kukurydzę, pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki. Nie 

uprawiać lucerny i koniczyny.

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie 

stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku 

konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko 

zboża.

Środek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie 

wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane 

są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek.

FAZA ROZWOJOWA

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

FAZA ROZWOJOWA

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

BBCH 15-29 (od 5 liści do końca krzewienia)

BBCH 21-29 (od poczatku do końca krzewienia)

Chwasty dwuliścienne 

Chwasty dwuliścienne 



Premier 500 SL

IP

MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 500 

g/l (44,3%) )
O Nalistny 1,2-1,5 l/ha 1 ND

Premier 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l 

(63,8%)
O Nalistny 0,75 l/ha 1 ND

Chwastox Professional 750 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l 

(63,6%)
O Nalistny 0,75 l/ha 1 ND

Chwastox Turbo 340 SL

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów 

karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %) dikamba 

(związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %)

N, O Nalistny 2,0 l/ha 1 ND

Premier D 750 SL

IP

MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 

g/l (55,7%) dikamba (substancja z grupy 

pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)

N, O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Chwastox Nowy Trio 390 SL

IP

MCPA w formie soli potasowej (związek z grupy 

fenoksykwasów) - 200 g/l (16,7%) mekoprop-P w 

formie soli potasowej (związek z grupy 

fenoksykwasów) - 150 g/l (12,5%) dikamba w 

formie soli potasowej (związek z grupy 

pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,3 

%)

N, O, O Nalistny 1,5 l/ha 1 ND

W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku 

uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po wykonaniu 

uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

Galmet 20 SG

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)
B

Doglebowe / 

Nalistne
20 g/ha 1 ND

Primstar 20 SG

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg).
B

Doglebowe / 

Nalistne
20 g/ha 1 ND

Superherb 20 SG

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)
B

Doglebowe / 

Nalistne
20 g/ha 1 ND

Galmet 20 SG + Asystent 90 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

adiuwant

B
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 0,1 

l/ha
1 ND

Galmet 20 SG + Asystent+

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

adiuwant

B
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,05%
1 ND

Galmet 20 SG + Galaper 200 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

B + O
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,25-0,4 l/ha
1 ND

Galmet 20 SG + Fluroherb 200 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

B + O
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,25-0,4 l/ha
1 ND

Galmet 20 SG + Herbistar 200 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

B + O
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,25-0,4 l/ha
1 ND

W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować 
przemiennie z herbicydami należącymi do innych grup chemicznych o 

odmiennym mechanizmie działania.

W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku 

uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki/ po wykonaniu 

uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków 

specjalnie wrażliwych na środek np.: pomidor, burak

Większe z zalecanych dawek herbicydów stosować w przypadku zwalczania 

chwastów w starszej fazie rozwojowej oraz większego ich nasilenia. 

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Większe z zalecanych dawek herbicydów stosować w przypadku zwalczania 

chwastów w starszej fazie rozwojowej oraz większego ich nasilenia. 

W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej  do zbiornika opryskiwacza 

nie należy dodawać żadnych środków wspomagających.



Primstar 20 SG + Asystent 90 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

adiuwant

B
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 0,1 

l/ha
1 ND

Primstar 20 SG + Asystent+

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

adiuwant

B
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,05%
1 ND

Primstar 20 SG + Galaper 200 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

B + O
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,25-0,4 l/ha
1 ND

Primstar 20 SG + Fluroherb 200 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

B + O
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,25-0,4 l/ha
1 ND

Primstar 20 SG + Herbistar 200 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

B + O
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,25-0,4 l/ha
1 ND

Superherb 20 SG + Asystent 90 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

adiuwant

B
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 0,1 

l/ha
1 ND

Superherb 20 SG + Asystent+

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

adiuwant

B
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,05%
1 ND

Superherb 20 SG + Galaper 200 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

B + O
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,25-0,4 l/ha
1 ND

Superherb 20 SG + Fluroherb 200 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

B + O
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,25-0,4 l/ha
1 ND

Superherb 20 SG + Herbistar 200 EC

IP

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

B + O
Doglebowe / 

Nalistne

20 g/ha + 

0,25-0,4 l/ha
1 ND

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 21-30 (od początku krzewienia do początku strzelania w źdźbło)

Większe z zalecanych dawek herbicydów stosować w przypadku zwalczania 

chwastów w starszej fazie rozwojowej oraz większego ich nasilenia. 

Większe z zalecanych dawek herbicydów stosować w przypadku zwalczania 

chwastów w starszej fazie rozwojowej oraz większego ich nasilenia. 

W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej do zbiornika opryskiwacza 

nie należy dodawać żadnych środków wspomagających.

Większe z zalecanych dawek herbicydów stosować w przypadku zwalczania 

chwastów w starszej fazie rozwojowej oraz większego ich nasilenia. 

Większe z zalecanych dawek herbicydów stosować w przypadku zwalczania 

chwastów w starszej fazie rozwojowej oraz większego ich nasilenia. 

W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej do zbiornika opryskiwacza 

nie należy dodawać żadnych środków wspomagających.



Fantom 069 EW

IP

fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)
A Nalistny 0,8-1,0 l/ha 1 ND

Puma Uniwersal 069 EW

IP

fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)
A Nalistny 0,8-1,0 l/ha 1 ND

Flash 069 EW
fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)
A Nalistny 1,0 l/ha 1 ND

Foxtrot 069 EW

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)
A Nalistny 0,8-1,0 l/ha 1 ND

Norton 069 EW

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)
A Nalistny 0,8-1,0 l/ha 1 ND

Rumba 069 EW

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)
A Nalistny 0,8-1,0 l/ha 1 ND

Foxtrot 069 EW + Atpolan 80 EC

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%) 

+

adiuwant

A Nalistny
0,5 l/ha + 1,0 

l/ha
1 ND

Norton 069 EW + Atpolan 80 EC

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)

+

adiuwant

A Nalistny
0,5 l/ha + 1,0 

l/ha
1 ND

Niższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów 

jednoliściennych we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem 

fazy krzewienia). 

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów 

jednoliściennych znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w 

warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas 

suszy).

W przypadku zwalczania owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w celu 

obniżenia dawki środek stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC.

Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka. W takich 

warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych 

terminów. 

Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym i 

pszenicy jarej nie wpływające jednak na plon.

Chwasty 

jednoliścienne



Rumba 069 EW + Atpolan 80 EC

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)

+

adiuwant

A Nalistny
0,5 l/ha + 1,0 

l/ha
1 ND

Fantom 069 EW + Sekator 125 OD

IP

fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)

+

jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l

(2,21%)

amidosulfuron (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 100 g/l (8,86%)

A + B, B Nalistny
1,0 l/ha + 0,1 

l/ha
1 ND

Puma Uniwersal 069 EW + Sekator 125 OD

IP

fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)

+

jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l

(2,21%)

amidosulfuron (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 100 g/l (8,86%)

A + B, B Nalistny
1,0 l/ha + 0,1 

l/ha
1 ND

Fantom 069 EW + Chwastox Turbo 340 SL 

IP 

fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)

+

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów 

karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %)

dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %) 

A + O, O Nalistny
1,0 l/ha + 2 

l/ha
1 ND

Puma Uniwersal 069 EW + Chwastox Turbo 340 SL

IP

fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)

+

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów 

karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %)

dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %) 

A + O, O Nalistny
1,0 l/ha + 2 

l/ha
1 ND

Foxtrot 069 EW + Naxel 75 WG

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)

+

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

A + B Nalistny
1,0 l/ha + 20 

g/ha
1 ND

Foxtrot 069 EW + Nuance 75 WG

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)

+

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

A + B Nalistny
1,0 l/ha + 20 

g/ha
1 ND

Foxtrot 069 EW + Viking 75 WG

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)

+

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

A + B Nalistny
1,0 l/ha + 20 

g/ha
1 ND

Norton 069 EW + Nuance 75 WG

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)

+

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

A + B Nalistny
1,0 l/ha + 20 

g/ha
1 ND

Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i 

chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie czterech liści 

właściwych owsa głuchego.

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku 

konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża i 

kukurydzę. 

Chwasty dwuliścienne 

i jednoliścienne



Rumba 069 EW + Nuance 75 WG

IP

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy 

kwasów) – 69 g/l (6,69%)

+

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

A + B Nalistny
1,0 l/ha + 20 

g/ha
1 ND

Bron 750 WG + Trend 90 EC

IP

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 75%

+

adiuwant

B Nalistny

15-20 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,05%

1 ND

Granstar 75 WG + Trend 90 EC

IP

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 75%

+

adiuwant 

B Nalistny

15-20 g/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,05%

1 ND

Cuckoo 750 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

1,5 l/ha  
1 ND

Helgran 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

1,5 l/ha  
1 ND

Helmstar 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

1,5 l/ha  
1 ND

Helm Tribi 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

1,5 l/ha  
1 ND

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych



Pleban 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

1,5 l/ha  
1 ND

Ranga 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

1,5 l/ha  
1 ND

Sabata 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

1,5 l/ha  
1 ND

Tribex 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

1,5 l/ha  
1 ND

W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne 

żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te 

ustępują bez ujemnego wpływu na plon. 

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych 

fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji. 

Silna rosa lub opady występujące do 4 godzin po zabiegu mogą obniżyć 



Cuckoo 750 WG + Silwett

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

0,1 l/ha
1 ND

Helgran 75 WG + Silwett

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

0,1 l/ha
1 ND

Helmstar 75 WG + Silwett

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

0,1 l/ha
1 ND

Helm Tribi 75 WG + Silwett

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

0,1 l/ha
1 ND

Pleban 75 WG + Silwett

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

0,1 l/ha
1 ND

Ranga 75 WG + Silwett

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

0,1 l/ha
1 ND

Silna rosa lub opady występujące do 4 godzin po zabiegu mogą obniżyć 
skuteczność działania środka. 

Środek stosować przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania.

Chwasty dwuliścienne 



Sabata 75 WG + Silwett

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

0,1 l/ha
1 ND

Tribex 75 WG + Silwett

IP

tribenuron metylowy – (związek z grupy 

sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
15-20 g/ha + 

0,1 l/ha
1 ND

Naxel 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
20 g/ha + 1,5 

l/ha
1 ND

Nuance 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
20 g/ha + 1,5 

l/ha
1 ND

Viking 75 WG + Atpolan 80 EC

IP

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

+

adiuwant

B Nalistny
20 g/ha + 1,5 

l/ha
1 ND

Viking 75 WG

IP

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)
B Nalistne 20 g/ha 1 ND

Platform 61,5 SG

IP

karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin)– 

15 g/kg (1,5%) mekoprop-P (związek z grupy 

fenoksykwasów) – 600 g/kg (60%)

E, O Nalistny 0,6-1,0 kg/ha 1 ND

Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku silnego zachwaszczenia 

lub gdy przytulia czepna jest zaawansowana w rozwoju. Środek Platform 61,5 

SG może spowodować przemijające uszkodzenia zbóż bez wpływu na dalsza 

wegetację i plon.

Axial One 50 EC

IP

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 

g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy 

triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)

A, B Nalistny 0,75-1,0 l/ha 1 ND

Axial Komplett

IP

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 

g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy 

triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)

A, B Nalistny 0,75-1,0 l/ha 1 ND

Herbos 110 EC
fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)
A Nalistny 0,7 l/ha 1 ND

Monarchi 110 EC
fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)
A Nalistny 0,7 l/ha 1 ND

Chwasty dwuliścienne 

i jednoliścienne

Chwasty 

jednoliścienne

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji 

chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych 

chwastów.

Axial One 50 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla 

roślin uprawianych następczo.

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 21-31 (od początku krzewienia do pierwszego kolanka)



Fenoxinn 110 EC
fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)
A Nalistny 0,7 l/ha 1 ND

Herbos 110 EC + Tristar 50 SG + Galaper 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Herbos 110 EC + Tristar 50 SG + Fluroherb 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Herbos 110 EC + Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Herbos 110 EC + Trimax 50 SG + Galaper 200 EC 

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Herbos 110 EC + Trimax 50 SG + Fluroherb 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Herbos 110 EC + Trimax 50 SG + Herbistar 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla 

roślin uprawianych następczo.

W przypadku łącznego zastosowania środka Herbos 110 EC ze środkami 

Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 

200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń 

dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony 

roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z 

posiadaczem zezwolenia.



Herbos 110 EC + Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Herbos 110 EC + Triben Super 50 SG + Fluroherb 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Herbos 110 EC + Triben Super 50 SG + Herbistar 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Monarchi 110 EC + Tristar 50 SG + Galaper 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Monarchi 110 EC + Tristar 50 SG + Fluroherb 200 EC 

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Monarchi 110 EC + Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND



Monarchi 110 EC + Trimax 50 SG + Galaper 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Monarchi 110 EC + Trimax 50 SG + Fluroherb 200 EC 

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Monarchi 110 EC + Trimax 50 SG + Herbistar 200 EC)

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Monarchi 110 EC + Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Monarchi 110 EC + Triben Super 50 SG + Fluroherb 200 

EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Monarchi 110 EC + Triben Super 50 SG + Herbistar 200 

EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Chwasty dwuliścienne 

i jednoliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla 

roślin uprawianych następczo. 

W przypadku łącznego zastosowania środka Monarchi 110 EC ze środkami 

Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 

200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń 

dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony 

roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z 

posiadaczem zezwolenia.



Fenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG + Galaper 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Fenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG + Fluroherb 200 EC 

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Fenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Fenoxinn 110 EC + Trimax 50 SG + Galaper 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Fenoxinn 110 EC + Trimax 50 SG + Fluroherb 200 EC 

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Fenoxinn 110 EC + Trimax 50 SG + Herbistar 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla 

roślin uprawianych następczo. 

W przypadku łącznego zastosowania środka Fenoxinn 110 EC ze środkami 

Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 

200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń 

dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony 

roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z 

posiadaczem zezwolenia.



Fenoxinn 110 EC + Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Fenoxinn 110 EC + Triben Super 50 SG + Fluroherb 200 

EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Fenoxinn 110 EC + Triben Super 50 SG + Herbistar 200 

EC

fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy 

arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

+

tribenuron metylu

(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 

– 50% (500 g/kg)

+

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 

pirydynokarboksylowego) - 200 g/l

(19,9%)

A, B, O Nalistny

0,5 l/ha + 25 

g/ha + 0,4 

l/ha

1 ND

Chwastox AS 600 EC 

IP

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 600 g/l 

(56,44%)
O Nalistny 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Wyższe z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego 

zachwaszczenia.

Chwastox MP 600 SL + Chwastox Turbo 340 SL

IP

mekoprop-P(związek z grupy fenoksykwasów) w 

postaci soli dimetyloaminowej - 600 g/l (52,9 % 

w/w)

+

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów 

karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %)

dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %) 

O + O, O Nalistny
0,5 l/ha + 1,5 

l/ha
1 ND

Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, 

zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu. Stosując mieszaninę ze 

środkiem Chwastox Turbo 340 SL przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie.

Tomahawk 200 EC
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych

fluroksypyr 1-metyloheptylu) - 200 g/l (20.41%) 
O Nalistny 0,9 l/ha 1 ND

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie 

stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Starane 333 EC

IP

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych

fluroksypyr 1-metyloheptylu) - 333 g/l (31,56%) 
O Nalistny 0,54 l/ha 1 ND

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie 

stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Chwasty dwuliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Finish SX 40 SG + Trend 90 EC

IP

tifensulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 33,3% (333 

g/kg) metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) – 6,7% (67 g/kg) 

+ 

adiuwant

B, B Nalistny

60-75 g/ha +  

adiuwant w 

stężeniu  

0,05%

1 ND
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących 

w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.

Chwasty dwuliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Dobler 50 SC

IP

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 

50 g/l (4,83 %)
B Nalistny 0,08-0,1 l/ha 1 ND

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla 

roślin uprawianych następczo.

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 23-32 (od trzeciego rozkrzewienia do drugiego kolanka)

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 23-31 (od fazy trzech rozkrzewień do fazy pierwszego kolanka)

Chwasty dwuliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 21-32 (od początku krzewienia do drugiego kolanka)

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 22-32 (od drugiego rozkrzewienia do drugiego kolanka)



Agritox 500 SL 

IP

MCPA - związek z grupy fenoksykwasów – 500 g 

w litrze środka (42,73%)
O Nalistny 1,2-1,5 l/ha 1 ND

W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w 

wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po 

wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Gradio 74,4 SG + Trend 90 EC

IP

mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) 

– 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy 

(substancja z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 10 g/kg (1%)

+

adiuwant

O Nalistny

0,8-1,0 l/ha + 

adiuwant w 

stężeniu 

0,05%

1 ND

Granstar Power 74,4 SG + Trend 90 EC

IP

mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) 

– 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy 

(substancja z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika) - 10 g/kg (1%)

+

adiuwant 

O Nalistny

0,8-1,0 l/ha + 

adiuwant w 

stężeniu  

0,05%

1 ND

Desperado 20 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)
B Nalistny 20-30 g/ha 1 ND

Coma 20 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)
B Nalistny 20-30 g/ha 1 ND

Pike 20 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)
B Nalistny 20-30 g/ha 1 ND

Winnetou 20 SG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%).
B Nalistny 20-30 g/ha 1 ND

Desperado 20 WG + Aurora 40 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)

+

karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 

40%

B + E Nalistny
20 g/ha + 50 

g/ha
1 ND

Coma 20 SG + Aurora 40 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)

+

karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 

40%

B + E Nalistny
20 g/ha + 50 

g/ha
1 ND

BBCH 25-32 (od pełni krzewienia do drugiego kolanka)

Chwasty dwuliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

FAZA ROZWOJOWA

W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne 

żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te 

ustępują bez ujemnego wpływu na plon. 

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych 

fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji. 

Silna rosa lub opady występujące do 4 godzin po zabiegu mogą obniżyć 
skuteczność działania środka. 

Środek stosować przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania.

Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym 

sezonie wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą. Po zbiorze 

rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża 

ozime, rzepak ozimy, trawy. W kolejnym sezonie wegetacyjnym można 

uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Chwasty dwuliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych



Pike 20 WG + Aurora 40 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)

+

karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 

40%

B + E Nalistny
20 g/ha + 50 

g/ha
1 ND

Winnetou 20 SG + Aurora 40 WG

IP

metsulfuron metylowy (związek z grupy 

pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)

+

karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 

40%

B + E Nalistny
20 g/ha + 50 

g/ha
1 ND

Delfin 500 SC

IP

diflufenikan (związek z grupy 

fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)
F1

Doglebowe / 

Nalistne
0,125 l/ha 1 ND

Sempra 500 SC

IP

diflufenikan (związek z grupy 

fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)
F1

Doglebowe / 

Nalistne
0,125 l/ha 1 ND

Chwasty dwuliścienne 

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych

Tomigan Forte 102,5 SE

IP

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 

2,5 g/l (0,25%), fluroksypyr (związek z grupy 

pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 

100 g/l (10,07%).

B, O Nalistne 1,0-1,25 l/ha 1 ND

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie stwarzającego 

zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności 

wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku 

uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu 

uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny.

Acomac

IP

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 

g/l (36%)
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Agenor 450 SL

IP

glifosat (związek z grupy kwasów 

aminofosforowych)  – 450 g/l (37,5%)
G Nalistny 2,5 l/ha 1 7

Azymut 360 SL

IP

glifosat w postaci soli izopropyloaminowej 

(związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Clayton Rhizeup SL

IP

glifosat w postaci soli izopropyloaminowej 

(związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

BBCH 85-87 (dojrzałość woskowa miękka do twardej)

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 26-29 (od sześciu rozkrzewien do końca krzewienia)

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 31-39 (od pierwszego kolanka do wykształconego liscia flagowego)

FAZA ROZWOJOWA

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Sukcesywne stosowanie środków zawierających substancję czynną diflufenikan 

może prowadzić do akumulacji w glebie tej substancji, w związku z czym gleba 

musi być odwrócona pługiem przed wysiewem lub posadzeniem roślin innych 

niż zboża.

Chwasty dwuliścienne

Prawidłowe wykonanie 

zabiegów 

przedsiewnych



Cordian 450 SL

IP

glifosat (związek z grupy kwasów 

aminofosforowych) w formie soli 

izopropyloaminowej – 450 g/l (37,5%)

G Nalistny 2,5-4,0 l/ha 1 7

Etna 360 SL

IP

glifosat w postaci soli izopropyloaminowej – 360 

g/l (30,76%).
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Figaro 360 SL

IP

glifosat w postaci soli izopropyloaminowej 

(związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Glifto 360 SL

IP

glifosat -(związek z grupy aminofosfonianów) 360 

g w 1 litrze (30,7%).
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Glifto Duo 360 SL

IP

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 

g w 1 litrze (30.7%).
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Helosate Plus 450 SL

IP

glifosat (związek z grupy kwasów 

aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)
G Nalistny 2,5 l/ha 1 7

Katamaran 360 SL

IP

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 

g/l
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Rofosat Agro 360 SL

IP

glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy 

aminofosfonianów) – 360 g/l (31%)
G Nalistny 2,0-4,0 l/ha 1 ND

Desykacja i 

równoczesne 

nieselektywne 

niszczenie chwastów

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy 

wykonać rano lub późnym popołudniem. 

Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym 

do przejazdu opryskiwacza. 

Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych 

na materiał siewny.

Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej 

używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.



Roundup 360 Plus

IP

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 

g/l
G Nalistny 1,875-4,0 l/ha 1 ND

Roundup 360 SL

IP

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 

g/l
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Roundup Max 2

IP

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 680 

g/kg (68%)
G Nalistny 0,75-3,0 l/ha 1 7

Roundup Trans Energy 450 SL

IP

glifosat (związek z grupy kwasów 

aminofosforowych) – 450 g/l ( 34,5%)
G Nalistny 1,5-3,2 l/ha 1 10

Roundup Ultra 360 SL

IP

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 

g/l (30,87%)
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Torinka SL

IP

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 

g/l (36%).
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND

Vesuvius

IP

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 

g/l (30,7%)
G Nalistny 4,0 l/ha 1 ND



Organizm szkodliwy
Niechemiczne 

metody ochrony
Zaprawy Substancja czynna / zawartość Grupa chemiczna Działanie Dawka Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach

Amarant 515 FS 

IP

tebukonazol (15 g/l), 

tiuram (500 g/l)

triazole (G1),

 ditiokarbaminiany (M3)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

800 ml wody

Baytan Trio 180 FS 

IP

triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina 

(25 g/l), fluopyram (5 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3), 

pirydynyloetylobenzamidy (C2)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Środek zarejestrowany do zwalczania sprawców plamistości 

siatkowej jęczmienia i innych chorób liści do początku fazy strzelania 

w źdźbło.

Beltone 25 FS

IP
tritikonazol (25 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150–200 ml + 

400 ml wody

Środek zarejestrowany jest również do zwalczania plamistości 

siatkowej jęczmienia.

Beret Trio 060 FS 

IP

difenokonazol (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l),  

tebukonazol (10 g/l)

triazole (G1), 

fenylopirole (E2),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml +

400–800 ml wody

Celest Extra 050 FS 

IP

difenokonazol (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l) 

triazole (G1),

 fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml +

0–1200 ml wody

Celest Trio 060 FS 

IP

difenokonazol (25 g/l),

 fludioksonil (25 g/l), 

 tebukonazol (10 g/l)

triazole (G1), 

fenylopirole (E2), 

triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml +

400–800 ml wody

Certicor 050 FS 

IP

metalaksyl-M (20 g/l), 

tebukonazol (30 g/l)

fenyloamidy (A1),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml +

500–900 ml wody

Dividend Xtra 030 FS difenokonazol (30 g/l) triazole (G1)
układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0–1200 ml wody

Dublo 080 FS 

IP

tritikonazol (20 g/l), 

prochloraz kompleks z miedzią (60 

g/l)

triazole (G1), 

imidazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Funaben Plus 02 WS 

IP 
tebukonazol (20 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
150 g + 900 ml wody

Gizmo 060 FS  

IP
tebukonazol (60 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
50 ml +  500 ml wody

Goliat Trio 060 FS 

IP

difekonazol (25g/l),

fludioksonil (25 g/l),

tebukonazol 10g/l)

triazole (G1),

fenylopirole (E2),

triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
200 ml + 400-800 ml wody

Kinto Duo 080 FS 

IP

prochloraz (20 g/l), 

tritikonazol (60 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Konazol Duo 80 FS
prochloraz (20 g/l), 

tritikonazol (60 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

PRZED SIEWEM
Prawidłowy 

płodozmian.

Dokładne przyoranie 

resztek.

Niszczenie 

samosiewów zbóż.
Wybór mniej 

podatnych odmian.

Używanie 

kwalifikowanego, 

zdrowego materiału 

siewnego.

ZGORZEL SIEWEK 

(kompleks patogenów)



Lamardor 400 FS
protiokonazol (250 g/l), tebukonazol 

(150 g/l)
 triazole (G1) 

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

20 ml + 

300 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Maredo 400 FS 

IP

protiokonazol (250 g/l), tebukonazol 

(150 g/l)
 triazole (G1) 

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

20 ml + 

300 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Maxim Star 025 FS

IP

cyprokonazol (6,3 g/l),

fludioksonil (19,8 g/l) 

 triazole, 

fenylopirole 

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 800 ml wody
Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Orius Combi 050 FS
tebukonazol (20 g/l),

imazalil (30 g/l)

triazole, 

imidazole

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
100 ml + 500 ml wody

Premis 025 FS 

IP
tritikonazol (25 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150–200 ml + 

400 ml wody

Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej, plamistości 

siatkowej do początku fazy strzelania w źdźbło. 

Premis Pro 080 FS 

IP

prochloraz (60 g/l), 

tritikonazol (20 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Rancona 015 ME 

IP IPkonazol (15 g/l)
triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

133 ml + 

467 ml wody

Rancona 15 ME 

IP IPkonazol (15 g/l)
triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

133 ml + 

467 ml wody

Rancona i-MIX ME 

IP

IPkonazol (20 g/l), 

imazalil (50 g/l)

triazole (G1), 

imidazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

100 ml + 

200 ml wody

Real 025 FS

IP
tritikonazol (25 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150–200 ml + 

400 ml wody

Środek zarejestrowany jest również do zwalczania plamistości 

siatkowej jęczmienia.

Real Super 080 FS 

IP

prochloraz (20 g/l), 

tritikonazol (60 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Redigo Pro 170 FS 

IP

protiokonazol (150 g/l),

tebukonazol (20 g/l)
triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
66,7 ml + 400-800 ml wody

Środek zapobiega występowaniu chorób

liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy 

krzewienia.

Sarfun Duo 515 FS 

IP

tebukonazol (15 g/l), 

tiuram (500 g/l)

triazole (G1),

 ditiokarbaminiany (M3)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

800 ml wody



Sarox T 500 FS 

IP

karboksyna (250 g/l), 

tiuram (250 g/l)

karboksyanilidy (C2), 

ditiokarbaminiany (M3)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

300 ml + 

700 ml wody

Syrius 02 WS 

IP
tebukonazol (20 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150 g +

 900 ml wody

Tresser 050 FS

IP
tritikonazol (50 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml + 

700 ml wody
Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia.

Triter 050 FS

IP
tritikonazol (50 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml + 

700 ml wody
Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia.

Vabank 080 FS 
prochloraz (60 g/l),

 tritikonazol (20 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Vitavax 200 FS 
karboksyna (200 g/l), 

tiuram (200 g/l)

karboksyanilidy (C2), 

ditiokarbaminiany (M3)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

300 ml + 

300 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Zaprawa Domnic 060 FS tebukonazol (60 g/l) triazole (G1)
układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

50 ml + 

500 ml wody

Zaprawa zbożowa Orius 060 

FS
tebukonazol (60 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

50 ml + 

500 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Zaprawa zbożowa Orius 

Extra 02 WS 

IP

tebukonazol (20 g/l) triazole (G1)
układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150 g + 

900 ml wody

Zaprawian 050 FS

IP
tritikonazol (50 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml + 

700 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Amarant 515 FS 

IP

tebukonazol (15 g/l), 

tiuram (500 g/l)

triazole (G1),

 ditiokarbaminiany (M3)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

800 ml wody

Baytan Trio 180 FS 

IP

triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina 

(25 g/l), fluopyram (5 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3), 

pirydynyloetylobenzamidy (C2)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Środek zarejestrowany do zwalczania sprawców plamistości 

siatkowej jęczmienia i innych chorób liści do początku fazy strzelania 

w źdźbło.

Beltone 25 FS

IP
tritikonazol (25 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150–200 ml + 

400 ml wody

Środek zarejestrowany jest również do zwalczania plamistości 

siatkowej jęczmienia.

GŁOWNIA PYLĄCA

JĘCZMIENIA

(Ustilago nuda )

Prawidłowy 

płodozmian.

Dokładne przyoranie 

resztek.

Niszczenie 

samosiewów zbóż.
Wybór mniej 

podatnych odmian.

Używanie 

kwalifikowanego, 

zdrowego materiału 

siewnego.

Stworzenie 

optymalnych 

warunków do rozwoju 

roślin.



Beret Trio 060 FS 

IP

difenokonazol (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l),  

tebukonazol (10 g/l)

triazole (G1), 

fenylopirole (E2),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml +

400–800 ml wody

Celest Extra 050 FS 

IP

difenokonazol (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l) 

triazole (G1),

 fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml +

0–1200 ml wody

Celest Trio 060 FS 

IP

difenokonazol (25 g/l),

 fludioksonil (25 g/l), 

 tebukonazol (10 g/l)

triazole (G1), 

fenylopirole (E2), 

triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml +

400–800 ml wody

Certicor 050 FS 

IP

metalaksyl-M (20 g/l), 

tebukonazol (30 g/l)

fenyloamidy (A1),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml +

500–900 ml wody

Dublo 080 FS 

IP

tritikonazol (20 g/l), 

prochloraz kompleks z miedzią (60 

g/l)

triazole (G1), 

imidazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Funaben Plus 02 WS 

IP 
tebukonazol (20 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
150 g + 900 ml wody

Goliat Trio 060 FS 

IP

difekonazol (25g/l),

fludioksonil (25 g/l),

tebukonazol 10g/l)

triazole (G1),

fenylopirole (E2),

triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
200 ml + 400-800 ml wody

Kinto Duo 080 FS 

IP

prochloraz (20 g/l), 

tritikonazol (60 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Konazol Duo 80 FS
prochloraz (20 g/l), 

tritikonazol (60 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Lamardor 400 FS
protiokonazol (250 g/l), tebukonazol 

(150 g/l)
 triazole (G1) 

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

20 ml + 

300 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Maredo 400 FS 

IP

protiokonazol (250 g/l), tebukonazol 

(150 g/l)
 triazole (G1) 

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

20 ml + 

300 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Maxim Star 025 FS

IP

cyprokonazol (6,3 g/l),

fludioksonil (19,8 g/l) 

 triazole, 

fenylopirole 

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 800 ml wody
Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Orius Combi 050 FS
tebukonazol (20 g/l),

imazalil (30 g/l)

triazole, 

imidazole

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
100 ml + 500 ml wody

roślin.



Orius Universal 75 ES

IP

prochloraz (15 g/l), 

tekukonazol (60 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

300 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Premis 025 FS 

IP
tritikonazol (25 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150–200 ml + 

400 ml wody

Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia do 

początku fazy strzelania w źdźbło.

Premis Pro 080 FS 

IP

prochloraz (60 g/l), 

tritikonazol (20 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Rancona 015 ME 

IP IPkonazol (15 g/l)
triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

133 ml + 

467 ml wody

Rancona 15 ME 

IP IPkonazol (15 g/l)
triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

133 ml + 

467 ml wody

Rancona i-MIX ME 

IP

IPkonazol (20 g/l), 

imazalil (50 g/l)

triazole (G1), 

imidazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

100 ml + 

200 ml wody

Real 025 FS

IP
tritikonazol (25 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150–200 ml + 

400 ml wody

Środek zarejestrowany jest również do zwalczania plamistości 

siatkowej jęczmienia.

Real Super 080 FS 

IP

prochloraz (20 g/l), 

tritikonazol (60 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Redigo Pro 170 FS 

IP

protiokonazol (150 g/l),

tebukonazol (20 g/l)
triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
50 ml + 400-800 ml wody

Środek zapobiega występowaniu chorób

liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy 

krzewienia.

Sarfun Duo 515 FS 

IP

tebukonazol (15 g/l), 

tiuram (500 g/l)

triazole (G1),

 ditiokarbaminiany (M3)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

800 ml wody

Seedron 60 FS 

IP

fludioksonil (50 g/l), 

tebukonazol (10 g/l)

fenylopirole (E2), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

100 ml + 

0-1500 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Syrius 02 WS 

IP
tebukonazol (20 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150 g +

 900 ml wody

Tarcza 060 FS

IP
tebukonazol (60 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

50 ml + 

500-550 ml wody



Tresser 050 FS

IP
tritikonazol (50 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml + 

700 ml wody
Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia.

Triter 050 FS

IP
tritikonazol (50 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml + 

700 ml wody
Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia.

Vabank 080 FS 
prochloraz (60 g/l),

 tritikonazol (20 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Vibrance Duo

IP

sedaksan (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0-1500 ml wody

Vibrance Duo 050 FS 

IP

sedaksan (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0-1500 ml wody

Vitavax 200 FS 
karboksyna (200 g/l), 

tiuram (200 g/l)

karboksyanilidy (C2), 

ditiokarbaminiany (M3)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

300 ml + 

300 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Zaprawa Domnic 060 FS 

IP
tebukonazol (60 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

50 ml + 

500-550 ml wody

Zaprawa zbożowa Orius 060 

FS
tebukonazol (60 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

50 ml + 

500 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Zaprawa zbożowa Orius 

Extra 02 WS 

IP

tebukonazol (20 g/l) triazole (G1)
układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150 g + 

900 ml wody

Zaprawian 050 FS

IP
tritikonazol (50 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml + 

700 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Amarant 515 FS 

IP

tebukonazol (15 g/l), 

tiuram (500 g/l)

triazole (G1),

 ditiokarbaminiany (M3)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

800 ml wody

Sarfun Duo 515 FS 

IP

tebukonazol (15 g/l), 

tiuram (500 g/l)

triazole (G1),

 ditiokarbaminiany (M3)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

800 ml wody

Vibrance Gold 100 FS 

IP 

sedaksan (50 g/l), 

fludioksonil (25 g/l),

 difenokonazol (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0–1000 ml wody

GŁOWNIA ZWARTA

(Ustilago hordein )



Baytan Trio 180 FS 

IP

triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina 

(25 g/l), fluopyram (5 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3), 

pirydynyloetylobenzamidy (C2)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Środek zarejestrowany do zwalczania sprawców plamistości 

siatkowej jęczmienia i innych chorób liści do początku fazy strzelania 

w źdźbło.

Beltone 25 FS

IP
tritikonazol (25 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150–200 ml + 

400 ml wody

Środek zarejestrowany jest również do zwalczania plamistości 

siatkowej jęczmienia.

Beret Trio 060 FS 

IP

difenokonazol (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l),  

tebukonazol (10 g/l)

triazole (G1), 

fenylopirole (E2),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml +

400–800 ml wody

Celest Extra 050 FS 

IP

difenokonazol (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l) 

triazole (G1),

 fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml +

0–1200 ml wody

Celest Power

IP

sedaksan (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0–1500 ml wody

Celest Trio 060 FS 

IP

difenokonazol (25 g/l),

 fludioksonil (25 g/l), 

 tebukonazol (10 g/l)

triazole (G1), 

fenylopirole (E2), 

triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml +

400–800 ml wody

Certicor 050 FS 

IP

metalaksyl-M (20 g/l), 

tebukonazol (30 g/l)

fenyloamidy (A1),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml +

500–900 ml wody

Dividend Xtra 030 FS difenokonazol (30 g/l) triazole (G1)
układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0–1200 ml wody

Gizmo 060 FS  

IP
tebukonazol (60 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
50 ml +  500 ml wody Środek wykazuje średni poziom zwalczania.

Goliat Trio 060 FS 

IP

difekonazol (25g/l),

fludioksonil (25 g/l),

tebukonazol 10g/l)

triazole (G1),

fenylopirole (E2),

triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
200 ml + 400-800 ml wody

Interest 

IP
difenokonazol (30 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

50-150 ml wody

Kinto Duo 080 FS 

IP

prochloraz (20 g/l), 

tritikonazol (60 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Konazol Duo 80 FS
prochloraz (20 g/l), 

tritikonazol (60 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Lamardor 400 FS
protiokonazol (250 g/l), tebukonazol 

(150 g/l)
 triazole (G1) 

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

20 ml + 

300 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Maredo 400 FS 

IP

protiokonazol (250 g/l), tebukonazol 

(150 g/l)
 triazole (G1) 

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

20 ml + 

300 ml wody

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Maxim Power 

IP

sedaksan (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0–1500 ml wody

Maxim Star 025 FS

IP

cyprokonazol (6,3 g/l),

fludioksonil (19,8 g/l) 

 triazole, 

fenylopirole 

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 800 ml wody
Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia 

do początku fazy strzelania w źdźbło.

Orius Universal 75 ES

IP

prochloraz (15 g/l), 

tekukonazol (60 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

300 ml wody

Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia do 

początku fazy strzelania w źdźbło. 

Orius Combi 050 FS
tebukonazol (20 g/l),

imazalil (30 g/l)

triazole, 

imidazole

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
100 ml + 500 ml wody

Omnix Power

IP

sedaksan (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0–1500 ml wody

Premis 025 FS 

IP
tritikonazol (25 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150–200 ml + 

400 ml wody

Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia do 

początku fazy strzelania w źdźbło. 

PASIASTOŚĆ LIŚCI 

JĘCZMIENIA

 (Pyrenophora 

graminea, anamorfa: 

Drechslera graminea )



Premis Pro 080 FS 

IP

prochloraz (60 g/l), 

tritikonazol (20 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Rancona 15 ME 

IP IPkonazol (15 g/l)
triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

133 ml + 

467 ml wody

Rancona i-MIX ME 

IP

IPkonazol (20 g/l), 

imazalil (50 g/l)

triazole (G1), 

imidazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

100 ml + 

200 ml wody

Real 025 FS

IP
tritikonazol (25 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

150–200 ml + 

400 ml wody

Środek zarejestrowany jest również do zwalczania plamistości 

siatkowej jęczmienia.

Real Super 080 FS 

IP

prochloraz (20 g/l), 

tritikonazol (60 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, 

przeznaczony do ochrony 

ziarna

200 ml + 

400 ml wody

Redigo Pro 170 FS 

IP

protiokonazol (150 g/l),

tebukonazol (20 g/l)
triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
66,7 ml + 400-800 ml wody

Środek zapobiega występowaniu chorób

liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy 

krzewienia.

Savea 333 FS 

IP
fluksapyroksad (333 g/l) karboksyamidy (C2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
150 ml

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia i 

mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Do zwalczania tych chorób 

można stosować Savea 333 FS w mieszaninie z Kinto Duo 080 FS 

(200 ml).

Sedextra Power

IP

sedaksan (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0–1500 ml wody

Systiva 333 FS 

IP
fluksapyroksad (333 g/l) karboksyamidy (C2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
150 ml

Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia i 

mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Do zwalczania tych chorób 

można stosować Savea 333 FS w mieszaninie z Kinto Duo 080 FS 

(200 ml).

Tebseme

IP
tebukonazol (60 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna
120 ml

Tresser 050 FS

IP
tritikonazol (50 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml + 

700 ml wody
Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia.

Triter 050 FS

IP
tritikonazol (50 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml + 

700 ml wody
Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia.

Vibrance Duo

IP

sedaksan (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0-1500 ml wody

Vibrance Duo 050 FS 

IP

sedaksan (25 g/l), 

fludioksonil (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0-1500 ml wody

Vibrance Gold 100 FS 

IP 

sedaksan (50 g/l), 

fludioksonil (25 g/l),

 difenokonazol (25 g/l)

karboksyamidy (C2), 

fenylopirole (E2),

 triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

200 ml + 

0–1000 ml wody

Zaprawa zbożowa Orius 060 

FS
tebukonazol (60 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

50 ml + 

500 ml wody
Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia.

Zaprawian 050 FS

IP
tritikonazol (50 g/l) triazole (G1)

układowy, przeznaczony do 

ochrony ziarna

100 ml + 

700 ml wody
Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia.



Organizm szkodliwy
Niechemiczne

metody ochrony Środki ochrony roślin Substancja czynna / zawartość Grupa chemiczna Działanie Dawka [kg (l)/ha]

Maksymalna 
liczba 

zabiegów / 
minimalny 

odstęp 
między 

zabiegami 
(dni)

Karencj
a  (dni)

Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach

Aviator Xpro 225 EC 

IP
protiokonazol (150 g/l),

 biksafen (75 g/l)

triazole (G1), 

karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6-0,8 l/ha 2/14 35

Boogie Xpro 400 EC

IP

protiokonazol (100 g/l),

 biksafen (50 g/l), 

spiroksamina (250 g/l)

triazole (G1), 

karboksyamidy (C2), 

ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,9-1,2 l/ha 2/21 35

Delaro 325 SC 

IP
protiokonazol (175 g/l), 

trifloksystrobina (150 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy, translaminarny i 

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Input 460 EC 

IP
protiokonazol (160 g/l), 

spiroksamina (300 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Proline Max 460 EC

IP
protiokonazol (160 g/l), 

spiroksamina (300 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Aviator Xpro 225 EC 

IP
protiokonazol (150 g/l),

 biksafen (75 g/l)

triazole (G1), 

karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,8–1,0 l/ha 2/14 35 Środek ogranicza występowanie tej choroby.

Delaro 325 SC 

IP
protiokonazol (175 g/l), 

trifloksystrobina (150 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy, translaminarny i 

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Input 460 EC 

IP
protiokonazol (160 g/l), 

spiroksamina (300 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 30

Proline Max 460 EC

IP
protiokonazol (160 g/l), 

spiroksamina (300 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Abelard 280 SC

IP
pikoksystrobina (200 g/l),

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,8-1,0 l/ha 2/21-28

Acanto 250 SC 

IP
pikoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35

Adexar Plus 

IP

fluksapyroksad (41,6 g/l), 

epoksykonazol (41,6 g/l), 

piraklostrobina (66,6 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
2,0 l/ha 2/21 35

Agria Proquinazid

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
0,15–0,25 l/ha 2/14 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

KONIEC FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 1. KOLANKA, A NIEKIEDY NAWET 2. (BBCH 29–32)

Łamliwość źdźbła zbóż 
i traw 

(Oculimacula acuformis, 

Oculimacula yallundae)

orientacyjny 
prógszkodliwości:

20–30% źdźbeł z 

objawami porażenia

Stosowanie  

kwalifikowanego 

materiału siewnego, 

niszczenie źródeł infekcji 

pierwotnych, podorywka i 

głęboka orka jesienią, 

właściwe nawożenie (z 

zachowaniem 

odpowiedniego stosunku 

NPK).

FUZARYJNA 
ZGORZEL PODSTAWY 
ŹDŹBŁA I KORZENI
(Gibberella avenacea, 

Gibberella zeae,

Gibberella sp.)

Stosowanie  

kwalifikowanego 

materiału siewnego, 

niszczenie źródeł 

infekcji pierwotnych, 

podorywka i głęboka 

orka jesienią, 

właściwe nawożenie 

(z zachowaniem 

odpowiedniego 

stosunku NPK).

MĄCZNIAK PRAWDZIWY 
ZBÓŻ I TRAW

(Blumeria graminis )

PLAMISTOŚĆ SIATKOWA 
JĘCZMIENIA

(Pyrenophora Teres )

RDZA JĘCZMIENIA
(Puccinia hordei )

RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ
(Rynchosporium secalis)

Stosowanie  

kwalifikowanego 

materiału siewnego, 

niszczenie źródeł infekcji 

pierwotnych, podorywka i 

głęboka orka jesienią, 

właściwe nawożenie (z 

zachowaniem 

odpowiedniego stosunku 

NPK).



Agria Proquinazid + Zamir 400 EW
IP

proquinazid (200 g/l) + 

prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1),

imidazole (G1), 

 triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha + 
0,6–1,0 l/ha

2/14
Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Agristar 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Allegro 250 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l), 

krezoksym metylu (125 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy i quasi-układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1 35

Amistar 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Andros 750 EC + Bumper Super 
490 EC 

IP

fenpropidyna  (750 g/l) + 

prochloraz (400 g/l), 

propikonazol (90 g/l)

morfoliny (G2) + 

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha + 1,0 l/ha 1

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Altan 750 EC + Bumper Super 490 
EC 
IP

fenpropidyna  (750 g/l) + 

prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

morfolina + 

imidazole (G1) + 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha + 1,0 l/ha 1

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Arbiter 520 EC 

IP

prochloraz (320 g/l), 

tebukonazol (160 g/l), 

proquinazid (40 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1), 

quinozoliny (E1)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75–1,25 l/ha 2/14

Ares 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Artea 330 EC 

IP
propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)
triazole (G1)

układowy; do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,5 l/ha 1 40 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Artemis 450 EC 

IP

prochloraz (200 g/l),

 tebukonazol (100 g/l),

 fenpropidyna (150 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1),

 morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
2,0 l/ha 2/14 42

Areva 200 EC 

IP
pentiopyrad (200 g/l) karboksyamidy (C2)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

systemiczny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha 2/14

Areva 200 EC + Acanto 250 SC
IP

pentiopyrad (200 g/l),

pikoksystrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha + 0,6-1,0 
l/ha

2/14

Areva 200 EC + Credo 600 SC
IP

pentiopyrad (200 g/l),

chlorotalonil (500 g/l),

 pikoksystrobina (100 g/l)

karboksyamidy (C2),

ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha + 1,0 l/ha 2/14

Ascom 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Astar 250 SC + Artea 330 EC 
azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Atak 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1) wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha 1 35

Aviator Xpro 225 EC 

IP
protiokonazol (150 g/l),

 biksafen (75 g/l)

triazole (G1), 

karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6-0,8 l/ha 2/14 35

(Rynchosporium secalis)

Mączniak prawdziwy zbóżi 
traw

– orientacyjne progi

szkodliwości:

w fazie krzewienia

– 25–35% roślin
z pierwszymi objawami 

porażenia

(pojedyncze, białe

skupiska struktur grzyba);

w fazie strzelania w źdźbło

– 10% źdźbeł z pierwszymi

objawami porażenia.

Plamistość siatkowa 
jęczmienia

– orientacyjne progi

szkodliwości:

w fazie krzewienia

– 15–20% powierzchni

liści z objawami choroby;

w fazie strzelania w źdźbło

15–20% liści z objawami

choroby.

Rdza jęczmienia – 

orientacyjne

progi szkodliwości:

w fazie krzewienia – 10–15%

liści z pierwszymi objawami

porażenia;

w fazie strzelania

w źdźbło

10% powierzchni

liści z pierwszymi objawami

porażenia.

Rynchosporioza zbóż –
orientacyjne progi 

szkodliwości:

w fazie krzewienia

– 15–20% powierzchni liści

z objawami choroby;

w fazie strzelania w źdźbło

15–20%

powierzchni liści z objawami

choroby.



Aylora 350 SC 

IP
pentiopirad (100 g/l), 

chlorotalonil (250 g/l)

karboksyamidy (C2), 

ftalany (M5)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

systemiczny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

2,0–2,5 l/ha 2/14 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Azbany 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

AzoGuard

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azoksystrobi 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Aztek 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azoxin 250 SE

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.

Azoxan 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębne i układowe, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-27 35

Azyl 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Barclay Bolt XL EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Barclay Propizole EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Bell 300 SC 

IP
boskalid (233 g/l),

 epoksykonazol (67 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,2–1,5 l/ha 2/21 35

Bell 300 SC + Flexity 300 SC 
IP

boskalid (233 g/l),

 epoksykonazol (67 g/l) + 

metrafenon (300 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1) + 

pochodne ketonu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0–1,2 l/ha +
0,3 l/ha 2/21

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Bolid 250 SE

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.

Bontima 250 EC
izopirazam (62,5 g/l),

cyprodynil (187,5)

karboksyamidy, 

anilinopirymidyny

powierzchniowy I układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14

Boogie Xpro 400 EC

IP

protiokonazol (100 g/l),

 biksafen (50 g/l), 

spiroksamina (250 g/l)

triazole (G1), 

karboksyamidy (C2), 

ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,9-1,2 l/ha 2/21 35 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

Bounty 430 SC 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Buffer 490 EC 

IP
prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 42 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Bumper 250 EC 

IP
propikonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.



Bumper Super 490 EC 

IP
prochloraz (400 g/l), 

propikonazol (90 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 42

Capalo 337,5 SE 

IP

fenpropimorf (200 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l), 

metrafenon (75 g/l)

morfoliny (G2),

triazole (G1), 

pochodne kwasu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,4–2,0 l/ha 2/21 35

Ceando 183 SC

IP
metrafenon (100 g/l), 

epoksykonazol (83 g/l)

pochodne kwasu 

difenylowego (U8),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0–1,5 l/ha 2/21 35

Ceando plus  

IP

fenpropimorf (200 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l), 

metrafenon (75 g/l)

morfoliny (G2), triazole 

(G1), pochodne kwasu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,4-2,0 l/ha 2/21 35

Chefara 330 EC 

IP
propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,5 l/ha 1 40
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Clayton Tabloid EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Comet 200 EC piraklostrobina (200 g/l) strobiluryny (C3)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

0,8–1,25 l/ha 2/21 35
Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.

Corbel 750 EC 

IP
fenpropimorf (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/21 35

Cratos 600 SC 

IP
chlorotalonil (500 g/l),

 pikoksystrobina (100 g/l)

ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,6–2,0 l/ha 2/14 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania plamistości siatkowej 

jęczmienia.

Credo 600 SC 

IP
chlorotalonil (500 g/l),

 pikoksystrobina (100 g/l)

ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,6–2,0 l/ha 2/14 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania plamistości siatkowej 

jęczmienia.

Darcos 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Dedal 497 SC

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Delaro 325 SC 

IP
protiokonazol (175 g/l), 

trifloksystrobina (150 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy, translaminarny i 

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Demeter 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

District 450 EC

IP

prochloraz (267 g/l), 

tebukonazol (133 g/l), 

fenpropidyna  (750 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1), 

morfoliny (G2)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
2,0 l/ha 2/14 42

Dobromir 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Dobromir Super 250 SC + Artea 
330 EC 

IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Dobromir Top 250 SC + Artea 330 
EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1



Dubler Mega 497 SC

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Duett Star 334 SE 

IP
fenpropimorf (250 g/l), 

epoksykonazol (84 g/l)

morfoliny (G2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Duett Ultra 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Dultreks-Pro 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Duo 497 SC
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Elatus Era

IP
benzowindyflupyr (75 g/l),

protiokonazol (150 g/l)

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 1
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Elatus Plus

IP
benzowindyflupyr (100 g/l) karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego
0,75 l/ha 1

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Envoy 

IP
piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,5–2,0 l/ha 2/21 35

Envoy + Corbel 750 EC
IP

piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l),

fenpropimorf (750 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1),

morfoliny (G2)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,5–0,5 l/ha

Epoksy 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/21 35

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Epoksy 125 SC + Riza 250 EW 
IP

epoksykonazol (125 g/l) + 

tebukonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,75 l/ha + 0,5 
l/ha

2/21
Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW 
IP

epoksykonazol (125 g/l) + 

tebukonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,75 l/ha + 0,5 
l/ha

2/21
Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Erasmus 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Erazer 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Fandango 200 EC 

IP
protiokonazol (100 g/l), 

fluoksastrobina (100 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Fender 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Fentop 750 EC + Bumper Super 
490 EC

IP

fenpropidyna  (750 g/l) + 

prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

morfoliny (G2) + 

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,6 l/ha +
1,0 l/ha

1

Frelizon 240 SC 

IP
pentiopyrad (160 g/l),

pikoksystrobina (80 g/l)

karboksyamidy (C2), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,25 l/ha 2/14
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Furtado 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Galileo 250 SC 

IP
pikoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35



Golden Prochloraz 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Halny 200 EC 

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
0,15–0,25 l/ha 2/14 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

Halny 200 EC + Zamir 400 EW 
IP

proquinazid (200 g/l) + 

prochloraz (267 g/l), 

tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1) +

 imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha + 
0,6–1,0 l/ha

2/14
Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Harviga 

IP
piraklostrobina (150 g/l), 

fluksapyroksad (75 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75-1,5 l/ha 2/21 35

Helicur 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Hutton 450 EC

IP

protiokonazol (100 g/l), 

spiroksamina (250 g/l),

tebukonazol (100 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2),

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,8 l/ha 1

Środek stosować w dawce 0,6 l/ha dla rynchosporiozy zbóż i 
plamistości siatkowej jęczmienia. Środek stosowac do fazy 

otwierania się pochwy liściowej liscia flagowego (BBCH 47).

Imbrex XE

IP
fluksapyroksad (62,5 g/l) karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
2,0 l/ha 2/21

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Impact 125 SC 

IP
flutriafol (125 g/l) triazole (G1)

układowy i powierzchniowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1

Input 460 EC 

IP
protiokonazol (160 g/l), 

spiroksamina (300 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Intizam 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Jay 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Joga 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Jetzone 250 EC 

IP
propikonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Juwel TT 483 SE 

IP

epoksykonazol (83 g/l),

 krezoksym metylowy (83 g/l), 

fenpropimorf (317 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3), 

morfoliny (G2)

układowy i quasi-układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,2–1,5 l/ha 1 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Kask 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Kloraz 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Korazzo 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Leander 750 EC + Bumper Super 
490 EC 

IP

fenpropidyna  (750 g/l) + 

prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

morfoliny (G2) + 

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,6 l/ha +
1,0 l/ha

1
Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Librax 

IP
fluksapyroksad (62,5 g/l), 

metkonazol (45 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,33–2,0 l/ha 2/21 35 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.



Limero 

IP
fenpropimorf (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy do  stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 2/21

Limba 250 EC
izopirazam (62,5 g/l),

cyprodynil (187,5)

karboksyamidy, 

anilinopirymidyny

powierzchniowy I układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14

Lotus Top 140 EC 

IP
epoksykonazol (40 g/l), 

fenpropidyna (100 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
2,0–2,5 l/ha 2/14 35

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Makler 250 SE

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Manitoba 425 SC
epoksykonazol (50 g/l),

folpet (375 g/l)

triazole (G1),

 ftalimidy

układowy i powierzchniowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14-21 42 Środek ogranicza występowanie ramularii liści. 

Martens 600 SC 

IP
chlorotalonil (500 g/l), 

pikoksystrobina (100 g/l)

ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,6–2,0 l/ha 2/14 35
Środek nie posiada rejestracji do zwalczania plamistości siatkowej 

jęczmienia. 

Matador 303 SE 

IP
tiofanat metylowy (233 g/l),

 tetrakonazol (70 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5 l/ha 1 42

Medallon 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Menara 410 EC 

IP
propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (160 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,5 l/ha 1 42 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Menara 410 EC + Amistar 250 SC 
IP

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (160 g/l) + 

azoksystrobina (250 g/l)

triazole (G1),

 strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,4 l/ha + 0,6 l/ha 1

Menara 410 EC + Olympus 480 SC 
IP

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (160 g/l) + 

chlorotalonil  400 g/l), 

azoskystrobina (80 g/l)

triazole (G1),

 ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

0,4 l/ha +
1,5–1,8 l/ha 1

Mirador 250 SC + Artea 330 EC 
IP 

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Moderator 303 SE 

IP
tiofanat metylowy (233 g/l),

 tetrakonazol (70 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5 l/ha 1 42

Mondapropico EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Mondatak 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Mongur 200 EC 

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego,  

interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha 2/14
Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 

Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło.

Mongur 200 EC + Zamir 400 EW 
IP

proquinazid (200 g/l) +

 prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1) + 

imidazole (G1), 

triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha + 
0,6–1,0 l/ha

2/14

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż. Mieszaninę można stosować do końca fazy strzelania w 

źdźbło.

Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 30 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.



Ogam 

IP
epoksykonazol (125 g/l), 

krezoksym metylu (125 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy i quasi-układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1 35

Opera Max 147,5 SE 

IP
piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

1,5–2,0 l/ha 2/21 35

Opera Max 147,5 SE + Corbel 750 
EC 
IP

piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l),

fenpropimorf (750 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1),

morfoliny (G2)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

1,5–0,5 l/ha

Opera Top 

IP
piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

1,5–2,0 l/ha 2/21 35

Opera Top + Corbel 750 EC 
IP

piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l),

fenpropimorf (750 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1),

morfoliny (G2)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

1,5–0,5 l/ha

Oranis 250 SC 

IP
pikoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35

Orius Extra 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Osiris 65 EC 

IP
epoksykonazol (37,5 g/l), 

metkonazol (27,5 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5–2,5 l/ha 2/21 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Osiris 65 EC + Corbel 750 EC 
IP

epoksykonazol (37,5 g/l), 

metkonazol (27,5 g/l) + 

fenpropimorf (750 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5 l/ha + 0,5 l/ha 2/21
Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw i rdzy jęczmienia. 

Pixel 250 SC 

IP
pikoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35

Palazzo 

IP

fenpropimorf (200 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l), 

metrafenon (75 g/l)

morfoliny (G2),

 triazole (G1), 

pochodne kwasu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,4–2,0 l/ha 2/21 35

Plinker 600 SC 

IP
chlorotalonil (500 g/l), 

pikoksystrobina (100 g/l)

ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,6–2,0 l/ha 2/14 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania plamistości siatkowej 

jęczmienia. Środek można stosować do końca fazy strzelania w 

źdźbło. 

Posse 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Posse Plus 490 EC 

IP
prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 42

Priaxor 

IP
piraklostrobina (150 g/l), 

fluksapyroksad (75 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75-1,5 l/ha 2/21 35

Prima 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Prochloraz 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Profuso

IP
protiokonazol (125 g/l), 

tebukonazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,75–1,0 l/ha 1 35  Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Prokonazid 200 EC

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
0,15–0,25 l/ha 2/14

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło.



Prokonazid 200 EC + Zamir 400 
EW
IP

proquinazid (200 g/l) + 

prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1),

imidazole (G1), 

 triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha + 
0,6–1,0 l/ha

2/14

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż. Mieszaninę można stosować do końca fazy strzelania w 

źdźbło.

Proline Max 460 EC

IP
protiokonazol (160 g/l), 

spiroksamina (300 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Propicoflash EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Propico 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Prosaro 250 EC 

IP
protiokonazol (125 g/l), 

tebukonazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,75–1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Quern 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Środek stosować od fazy liścia flagowego BBCH 37. Środek nie 

posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Raster 125 SC epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.  Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Realchemie Proquinazid 200 

EC 

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego,  

interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha 2/14
Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 

Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło.

Realchemie Proquinazid 200 EC + 
Zamir 400 EW 

IP

proquinazid (200 g/l) + 

prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1) + 

imidazole (G1),

 triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha + 
0,6–1,0 l/ha

2/14

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż. Mieszaninę można stosować do końca fazy strzelania w 

źdźbło.

Rekord 125 SC epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.  Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Respekto 125 SC epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.  Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Rektor 280 SC 

IP
pikoksystrobina (200 g/l),

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,8-1,0 l/ha 2/21-28

Reveller 280 SC 

IP
pikoksystrobina (200 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy i wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,8–1,0 l/ha 1 35

Rezat 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Riza 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Rubric 125 SC epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Rubric XL 300 

IP
azoksystrobina (200 g/l),

epoksykonazol (100 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/10

Secardo XE 125 EC 

IP
fluksapyroksad (62,5 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,33–2,0 l/ha 2/21 35



Secardo XE 125 EC + Corbel 750 
EC  
IP

fluksapyroksad (62,5 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l) + 

fenpropimorf (750 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,5 + 0,5 l/ha 1

Seguris 215 SC 

IP
izopirazam (125 g/l), 

epoksykonazol (90 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/21

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Sherlock 280 SC
pikoksystrobina (200 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy i wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,8–1,0 l/ha 35

Slapper epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Soligor 425 EC 

IP

protiokonazol (53 g/l), 

spiroksamina (224 g/l),

 tebukonazol (148 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6–0,8 l/ha 1 35

Sparta 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Spekfree 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Starami 250 SC + Artea 330 EC 
IP 

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Starpro 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Syrius 250 EW

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Talian 200 EC 

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
0,15–0,25 l/ha 2/14

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło.

Talian 200 EC + Zamir 400 EW 
IP

proquinazid (200 g/l) + 

prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1) +

 imidazole (G1),

 triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha +
 0,6–1,0 l/ha

2/14

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż. Mieszaninę można stosować do końca fazy strzelania w 

źdźbło.

Talius 200 EC 

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
0,15–0,25 l/ha 2/14

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło.

Talius 200 EC + Zamir 400 EW 
IP

proquinazid (200 g/l) + 

prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1) +

 imidazole (G1),

 triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha +
 0,6–1,0 l/ha

2/14

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż. Mieszaninę można stosować do końca fazy strzelania w 

źdźbło.

Tandem 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha 1 35

Tango Star 

IP
fenpropimorf (250 g/l), 

epoksykonazol (84 g/l)

morfoliny (G2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Tarot 200 EC 

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego,  

interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha 2/14

Tarot 200 EC + Zamir 400 EW 
IP

proquinazid (200 g/l) + 

prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1) + 

imidazole (G1),

 triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha +
 0,6–1,0 l/ha

2/14



Tascom 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tazer 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tebu 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Tenore 400 EW 

IP
prochloraz (267 g/l),

tebukonazol (133 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

Tern Premium 575 EC 

IP
propikonazol (125 g/l), 

fenpropidyna (450 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,8–1,0 l/ha 1 42

Tiger 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tilt Turbo 575 EC 

IP
propikonazol (125 g/l), 

fenpropidyna (450 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,8–1,0 l/ha 1 42

Tiofan 500 SC

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Tiofanat Metylowy 500 SC 

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Tiptop 500 SC

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Tocata 

IP

fenpropimorf (200 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l), 

metrafenon (75 g/l)

morfoliny (G2),

 triazole (G1), 

pochodne kwasu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,4–2,0 l/ha 2/21 35

Tocata Duo 

IP
epoksykonazol (125 g/l), 

krezoksym metylu (125 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy i quasi-układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1 35

Toledo 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Toledo Extra 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Topsin M 500 SC 

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Track 300 SC 

IP
boskalid (233 g/l),

 epoksykonazol (67 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,2–1,5 l/ha 2/21 35

Track 300 SC + Flexity 300 SC 
IP

boskalid (233 g/l),

 epoksykonazol (67 g/l) + 

metrafenon (300 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1) + 

pochodne ketonu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0–1,2 l/ha +
0,3 l/ha

2/21
Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Trapinazol 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. 

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.



Travis 350 SC 

IP
pentiopirad (100 g/l),

 chlorotalonil (250 g/l)

karboksyamidy (C2), 

ftalany (M5)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

2,0–2,5 l/ha 2/14 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Treoris 350 SC 

IP
pentiopirad (100 g/l),

 chlorotalonil (250 g/l)

karboksyamidy (C2), 

ftalany (M5)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

2,0–2,5 l/ha 2/14 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Trion 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Troja 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Tyberius 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Unicorn 

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego,  

interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha 2/14
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 

Środek stosować do końca fazy strzelania w źdźbło.

Unicorn + Zamir 400 EW 
IP

proquinazid (200 g/l) + 

prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1) + 

imidazole (G1),

 triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha +
0,6–1,0 l/ha

2/14

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż. Mieszaninę można stosować do końca fazy strzelania w 

źdźbło.

Vareon 520 EC 

IP

prochloraz (320 g/l),

 tebukonazol (160 g/l), 

proquinazid (40 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1), 

quinozoliny (E1)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75–1,25 l/ha 2/14 35

Variano  Xpro 190 EC 

IP

protiokonazol (100 g/l), 

fluoksastrobina (50 g/l),

 biksafen (40 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

1,0-1,25 l/ha 2/14 35
Środek w zwalczaniu plamistości liści jęczmienia i mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw stosować w dawce 1,25 l/ha.

Ventoux 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Ventur 300 SC 

IP
boskalid (233 g/l), 

epoksykonazol (67 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,2–1,5 l/ha 2/21

Ventur 300 SC + Flexity 300 SC 
IP 

boskalid (233 g/l), 

epoksykonazol (67 g/l) + 

metrafenon (300 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1) + 

pochodne ketonu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0–1,2 l/ha +
0,3 l/ha 2/21

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Vertisan 200 EC 

IP
pentiopyrad (200 g/l) karboksyamidy (C2)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha 2/14

Vertisan 200 SC + Acanto 250 SC 
IP

pentiopyrad (200 g/l),

pikoksystrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha + 0,6-1,0 
l/ha

2/14

Vertisan 200 EC + Credo 600 SC
IP

pentiopyrad (200 g/l),

chlorotalonil (500 g/l),

 pikoksystrobina (100 g/l)

karboksyamidy (C2),

ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha + 1,0 l/ha 2/14

Vima-Proquinazid 

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego,  

interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha 2/14
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 

Środek stosować do końca fazy strzelania w źdźbło.

Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW 
IP

proquinazid (200 g/l) +

 prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1) +

 imidazole (G1),

 triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha +
0,6–1,0 l/ha

2/14

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż. Mieszaninę można stosować do końca fazy strzelania w 

źdźbło.

Vima-Propikonazol 

IP
propikonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.



Weto 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Wirtuoz 520 EC 

IP

prochloraz (320 g/l),

 tebukonazol (160 g/l),

proquinazid (40 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1),

 quinozoliny (E1)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75–1,25 l/ha 2/14

Yamato 303 SE 

IP
tiofanat metylowy (233 g/l),

 tetrakonazol (70 g/l)

benzimidazole (B1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5 l/ha 1 42

Zafir 400 EW 

IP
prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Zakeo 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (80 g/l)  + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

0,6 l/ha +
0,4 l/ha

2/14

Zamir 400 EW 

IP
prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

Zantara 216 EC 

IP
tebukonazol (166 g/l),

 biksafen (50 g/l)

triazole (G1), 

karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,9–1,2 l/ha 2/21 35

Zenit 575 EC 

IP
propikonazol (125 g/l), 

fenpropidyna (450 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,8–1,0 l/ha 1 42

Altan 750 EC 

IP
fenpropidyna (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,75 l/ha 2/14 42

Atlas 500 SC 

IP
chinoksyfen (500 g/l) fenoksychiniony

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego
0,2–0,3 l/ha 2/10 42

Andros 750 EC 

IP
fenpropidyna (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,75 l/ha 2/14 42

Conclude SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Fentop 750 EC 

IP
fenpropidyna (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,75 l/ha 2/14 42

Globaztar 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Kendo 50 EW 

IP
cyflufenamid (50 g/l) fenyloacetamidy

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,2–0,3 l/ha 2/28 48

Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia, 

rdzy jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.

Leander 750 EC 

IP
fenpropidyna (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,75 l/ha 2/14 42

Merces 50 EW 

IP
cyflufenamid (50 g/l) fenyloacetamidy

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,2–0,3 l/ha 2/28 48

Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia, 

rdzy jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.

Mirador Forte 160 EC 

IP
azoksystrobina (60 g/l), 

tebukonazol (100 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,75 l/ha 1 35

Yo-Yo 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Zaftra SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

MĄCZNIAK 
PRAWDZIWY ZBÓŻ I 

TRAW (Blumeria 

graminis)

Zaleca się wykonanie 

podorywki i starannej 

orki w celu 

zniszczenia resztek 

pożniwnych, na 

których dojrzewają 

kleistotecja 

(owocniki)  sprawcy 

choroby. Unikanie 

zbyt gęstego siewu i 

przenawożenia 

azotem, unikanie 

sąsiedztwa form 

jarych i ozimych tych 

samych Zaleca się 

wykonanie podorywki 

i starannej orki w 

celu zniszczenia 

resztek pożniwnych, 

na których 

dojrzewają 

kleistotecja 

(owocniki)  sprawcy 

choroby. Unikanie 

zbyt gęstego siewu i 

przenawożenia 

azotem, unikanie 

sąsiedztwa form 

jarych i ozimych tych 

samych gatunków 

zbóż, uprawa odmian 



Conclude SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Cortez 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Globaztar 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Ksykon 125 SC  

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Optan 183 SE 

IP
piraklostrobina (133 g/l), 

epoksykonazol (50 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,5 l/ha 1 35

Safir 125 SC  

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Soprano 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Yo-Yo 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Zaftra SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Inovor

IP

piraklostrobina (200 g/l), 

fluksapyroksad (30 g/l),

propikonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Optan 183 SE 

IP
piraklostrobina (133 g/l), 

epoksykonazol (50 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,5 l/ha 1 35

Phoenix 500 SC 

IP 
folpet (500 g/l) ftalimidy

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego
1,5 l/ha 2/14 42

Cortez 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Inovor

IP

piraklostrobina (200 g/l), 

fluksapyroksad (30 g/l),

propikonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Ksykon 125 SC  

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Mirador Forte 160 EC 

IP
azoksystrobina (60 g/l), 

tebukonazol (100 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,75 l/ha 1 35

Safir 125 SC  

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Soprano 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

RYNCHOSPORIOZA 
ZBÓŻ

(Rynchosporium 

secalis )

RDZA JĘCZMIENIA
(Puccinia hordei )

PLAMISTOŚĆ 
SIATKOWA 

JĘCZMIENIA
(Pyrenophora Teres )



Bontima 250 EC
izopirazam (62,5 g/l),

cyprodynil (187,5)

karboksyamidy, 

anilinopirymidyny

powierzchniowy I układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14

Elatus Era

IP
benzowindyflupyr (75 g/l),

protiokonazol (150 g/l)

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 1

Elatus Plus

IP
benzowindyflupyr (100 g/l) karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego
0,75 l/ha 1

Inovor

IP

piraklostrobina (200 g/l), 

fluksapyroksad (30 g/l),

propikonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Limba 250 EC
izopirazam (62,5 g/l),

cyprodynil (187,5)

karboksyamidy, 

anilinopirymidyny

powierzchniowy I układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14

Rubric XL 300 

IP
azoksystrobina (200 g/l),

epoksykonazol (100 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/10

Seguris 215 SC 

IP
izopirazam (125 g/l), 

epoksykonazol (90 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/21

Abelard 280 SC

IP
pikoksystrobina (200 g/l),

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,8-1,0 l/ha 2/21-28 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Acanto 250 SC 

IP
pikoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35

Adexar Plus 

IP

fluksapyroksad (41,6 g/l), 

epoksykonazol (41,6 g/l), 

piraklostrobina (66,6 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
2,0 l/ha 2/21 35

Agristar 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Allegro 250 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l), 

krezoksym metylu (125 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy i quasi-układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1 35

Amistar 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Ambrossio 500 SC 

IP
tebukonazol (500 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,5 l/ha 1-2/21 35

Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 

Ambrossio 500 SC + Ares 250 EC
tebukonazol (500 g/l) + 

propikonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,25 l/ha + 0,5 
l/ha

1-2/21 67

Mieszaninę  stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Mieszanina nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC
tebukonazol (500 g/l) + 

propikonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,25 l/ha + 0,5 
l/ha

1-2/21 67

Mieszaninę  stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Mieszanina nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

Ambrossio 500 SC + Propico 250 
EC

tebukonazol (500 g/l) + 

propikonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,25 l/ha + 0,5 
l/ha

1-2/21 67

Mieszaninę  stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Mieszanina nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

RAMULARIA LIŚCI
(Ramularia collo-cygni )

MĄCZNIAK PRAWDZIWY 
ZBÓŻ I TRAW

(Blumeria graminis )

PLAMISTOŚĆ SIATKOWA 
JĘCZMIENIA

(Pyrenophora Teres )

RDZA JĘCZMIENIA
(Puccinia hordei )

RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ
(Rynchosporium secalis)

Mączniak prawdziwy zbóżi 
traw

– orientacyjne progi

szkodliwości:

w fazie krzewienia

– 25–35% roślin
z pierwszymi objawami 

porażenia

(pojedyncze, białe

skupiska struktur grzyba);

w fazie strzelania w źdźbło

– 10% źdźbeł z pierwszymi

objawami porażenia.

Plamistość siatkowa 
jęczmienia

– orientacyjne progi

szkodliwości:

w fazie krzewienia

– 15–20% powierzchni

POCZĄTEK GRUBIENIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO DO POCZĄTKU FAZY KŁOSZENIA, A NIEKIEDY DO KOŃCA FAZY KŁOSZENIA (BBCH 41–59) 

Stosowanie  

kwalifikowanego 

materiału siewnego, 

niszczenie źródeł infekcji 

pierwotnych, podorywka i 

głęboka orka jesienią, 

właściwe nawożenie (z 

zachowaniem 

odpowiedniego stosunku 

NPK).



Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC
tebukonazol (500 g/l) + 

propikonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,25 l/ha + 0,5 
l/ha

1-2/21 67

Mieszaninę  stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Mieszanina nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

Andros 750 EC + Bumper Super 
490 EC 

IP

fenpropidyna  (750 g/l) + 

prochloraz (400 g/l), 

propikonazol (90 g/l)

morfoliny (G2) + 

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha + 1,0 l/ha 1

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Altan 750 EC + Bumper Super 490 
EC 
IP

fenpropidyna  (750 g/l) + 

prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

morfolina + 

imidazole (G1) + 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha + 1,0 l/ha 1

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Arbiter 520 EC 

IP

prochloraz (320 g/l), 

tebukonazol (160 g/l), 

proquinazid (40 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1), 

quinozoliny (E1)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75–1,25 l/ha 2/14

Ares 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Artea 330 EC 

IP
propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)
triazole (G1)

układowy; do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,5 l/ha 1 40 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Artemis 450 EC 

IP

prochloraz (200 g/l),

 tebukonazol (100 g/l),

 fenpropidyna (150 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1),

 morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
2,0 l/ha 2/14 42 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Areva 200 EC 

IP
pentiopyrad (200 g/l) karboksyamidy (C2)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

systemiczny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha 2/14

Areva 200 EC + Acanto 250 SC
IP

pentiopyrad (200 g/l),

pikoksystrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha + 0,6-1,0 
l/ha

2/14

Areva 200 EC + Credo 600 SC
IP

pentiopyrad (200 g/l),

chlorotalonil (500 g/l),

 pikoksystrobina (100 g/l)

karboksyamidy (C2),

ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha + 1,0 l/ha 2/14

Ascom 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Astar 250 SC + Artea 330 EC 
azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Atak 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1) wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha 1 35

Aviator Xpro 225 EC 

IP
protiokonazol (150 g/l),

 biksafen (75 g/l)

triazole (G1), 

karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6-0,8 l/ha 2/14 35

Aylora 350 SC 

IP
pentiopirad (100 g/l), 

chlorotalonil (250 g/l)

karboksyamidy (C2), 

ftalany (M5)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

systemiczny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

2,0–2,5 l/ha 2/14 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Azbany 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

AzoGuard

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azoksystrobi 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

– 15–20% powierzchni

liści z objawami choroby;

w fazie strzelania w źdźbło

15–20% liści z objawami

choroby.

Rdza jęczmienia – 

orientacyjne

progi szkodliwości:

w fazie krzewienia – 10–15%

liści z pierwszymi objawami

porażenia;

w fazie strzelania

w źdźbło

10% powierzchni

liści z pierwszymi objawami

porażenia.

Rynchosporioza zbóż –
orientacyjne progi 

szkodliwości:

w fazie krzewienia

– 15–20% powierzchni liści

z objawami choroby;

w fazie strzelania w źdźbło

15–20%

powierzchni liści z objawami

choroby.



Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Aztek 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azoxin 250 SE

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia 

(BBCH 65).

Azoxan 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębne i układowe, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-27 35

Azyl 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Barclay Bolt XL EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Barclay Propizole EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Bell 300 SC 

IP
boskalid (233 g/l),

 epoksykonazol (67 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,2–1,5 l/ha 2/21 35

Bell 300 SC + Flexity 300 SC 
IP

boskalid (233 g/l),

 epoksykonazol (67 g/l) + 

metrafenon (300 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1) + 

pochodne ketonu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0–1,2 l/ha +
0,3 l/ha 2/21

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Bolid 250 SE

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.

Bontima 250 EC
izopirazam (62,5 g/l),

cyprodynil (187,5)

karboksyamidy, 

anilinopirymidyny

powierzchniowy I układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14

Boogie Xpro 400 EC

IP

protiokonazol (100 g/l),

 biksafen (50 g/l), 

spiroksamina (250 g/l)

triazole (G1), 

karboksyamidy (C2), 

ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,9-1,2 l/ha 2/21 35
Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Bounty 430 SC 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 28

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 

od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia.

Buffer 490 EC 

IP
prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 42 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Bukat 500 SC 

IP
tebukonazol (500 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,5 l/ha 2/21 35

Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek można 

stosować do fazy kłoszenia gdy odsłania się 60% widocznego 

kwiatostanu (BBCH 56).

Bukat 500 SC + Ares 250 EC 
IP

tebukonazol (500 g/l) + 

propikonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,25 l/ha + 0,5 
l/ha

2/21 67

Mieszaninę  stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Mieszanina nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę można 

stosować do fazy kłoszenia gdy odsłania się 40% widocznego 

kwiatostanu (BBCH 54).

Bukat 500 SC + Joga 250 EC 
IP

tebukonazol (500 g/l) + 

propikonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,25 l/ha + 0,5 
l/ha

2/21 67

Mieszaninę  stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Mieszanina nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę można 

stosować do fazy kłoszenia gdy odsłania się 40% widocznego 

kwiatostanu (BBCH 54).



Bukat 500 SC + Propico 250 EC 
IP

tebukonazol (500 g/l) + 

propikonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,25 l/ha + 0,5 
l/ha

2/21 67

Mieszaninę  stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Mieszanina nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę można 

stosować do fazy kłoszenia gdy odsłania się 40% widocznego 

kwiatostanu (BBCH 54).

Bukat 500 SC + Weto 250 EC 
IP

tebukonazol (500 g/l) + 

propikonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,25 l/ha + 0,5 
l/ha

2/21 67

Mieszaninę  stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Mieszanina nie posiada 

rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę można 

stosować do fazy kłoszenia gdy odsłania się 40% widocznego 

kwiatostanu (BBCH 54).

Bumper 250 EC 

IP
propikonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Bumper Super 490 EC 

IP
prochloraz (400 g/l), 

propikonazol (90 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 42

Capalo 337,5 SE 

IP

fenpropimorf (200 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l), 

metrafenon (75 g/l)

morfoliny (G2),

triazole (G1), 

pochodne kwasu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,4–2,0 l/ha 2/21 35  Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Ceando 183 SC

IP
metrafenon (100 g/l), 

epoksykonazol (83 g/l)

pochodne kwasu 

difenylowego (U8),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0–1,5 l/ha 2/21 35

Ceando plus  

IP

fenpropimorf (200 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l), 

metrafenon (75 g/l)

morfoliny (G2), triazole 

(G1), pochodne kwasu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,4-2,0 l/ha 2/21 35  Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Chefara 330 EC 

IP
propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,5 l/ha 1 40
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Clayton Tabloid EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 

początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Comet 200 EC piraklostrobina (200 g/l) strobiluryny (C3)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

0,8–1,25 l/ha 2/21 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować do końca fazy kwitnienia 

(BBCH 69).

Corbel 750 EC 

IP
fenpropimorf (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/21 35 Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Darcos 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 

początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Dedal 497 SC

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Delaro 325 SC 

IP
protiokonazol (175 g/l), 

trifloksystrobina (150 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy, translaminarny i 

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35  Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Demeter 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

District 450 EC

IP

prochloraz (267 g/l), 

tebukonazol (133 g/l), 

fenpropidyna  (750 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1), 

morfoliny (G2)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
2,0 l/ha 2/14 42 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Dobromir 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1



Dobromir Super 250 SC + Artea 
330 EC 

IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Dobromir Top 250 SC + Artea 330 
EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Dubler Mega 497 SC

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Duett Star 334 SE 

IP
fenpropimorf (250 g/l), 

epoksykonazol (84 g/l)

morfoliny (G2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Duett Ultra 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Dultreks-Pro 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Duo 497 SC
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Elatus Era

IP
benzowindyflupyr (75 g/l),

protiokonazol (150 g/l)

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 1
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Elatus Plus

IP
benzowindyflupyr (100 g/l) karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego
0,75 l/ha 1

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Envoy 

IP
piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,5–2,0 l/ha 2/21 35

Envoy + Corbel 750 EC
IP

piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l),

fenpropimorf (750 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1),

morfoliny (G2)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,5–0,5 l/ha

Epoksy 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/21 35

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Epoksy 125 SC + Riza 250 EW 
IP

epoksykonazol (125 g/l) + 

tebukonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,75 l/ha + 0,5 
l/ha

2/21
Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW 
IP

epoksykonazol (125 g/l) + 

tebukonazol (250 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,75 l/ha + 0,5 
l/ha

2/21
Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Erasmus 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 

początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Erazer 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Falcon 460 EC 
spiroksamina (250 g/l),

 tebukonazol (167 g/l), 

triadimenol (43 g/l)

ketoaminy (G2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha 2/16 35
Środek stosować od fazy BBCH 33. Środek stosować do końca fazy 

kwitnienia (BBCH 69).

Fandango 200 EC 

IP
protiokonazol (100 g/l), 

fluoksastrobina (100 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Fender 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.



Fentop 750 EC + Bumper Super 
490 EC

IP

fenpropidyna  (750 g/l) + 

prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

morfoliny (G2) + 

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,6 l/ha +
1,0 l/ha

1

Frelizon 240 SC 

IP
pentiopyrad (160 g/l),

pikoksystrobina (80 g/l)

karboksyamidy (C2), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,25 l/ha 2/14
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Furtado 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Galileo 250 SC 

IP
pikoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35

Golden Prochloraz 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Harviga 

IP
piraklostrobina (150 g/l), 

fluksapyroksad (75 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75-1,5 l/ha 2/21 35 Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Helicur 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Hutton 450 EC

IP

protiokonazol (100 g/l), 

spiroksamina (250 g/l),

tebukonazol (100 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2),

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,8 l/ha 1

Środek stosować w dawce 0,6 l/ha dla rynchosporiozy zbóż i 
plamistości siatkowej jęczmienia. Środek stosowac do fazy 

otwierania się pochwy liściowej liscia flagowego (BBCH 47).

Imbrex XE

IP
fluksapyroksad (62,5 g/l) karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
2,0 l/ha 2/21

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.  Środek stosować do końca fazy kwitnienia 

(BBCH 69).

Impact 125 SC 

IP
flutriafol (125 g/l) triazole (G1)

układowy i powierzchniowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1

Input 460 EC 

IP
protiokonazol (160 g/l), 

spiroksamina (300 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Intizam 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Jay 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Joga 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Jetzone 250 EC 

IP
propikonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Juwel TT 483 SE 

IP

epoksykonazol (83 g/l),

 krezoksym metylowy (83 g/l), 

fenpropimorf (317 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3), 

morfoliny (G2)

układowy i quasi-układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,2–1,5 l/ha 1 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Kask 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Kloraz 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Korazzo 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35



Leander 750 EC + Bumper Super 
490 EC 

IP

fenpropidyna  (750 g/l) + 

prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

morfoliny (G2) + 

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,6 l/ha +
1,0 l/ha

1
Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Librax 

IP
fluksapyroksad (62,5 g/l), 

metkonazol (45 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,33–2,0 l/ha 2/21 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek 

stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Limero 

IP
fenpropimorf (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy do  stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 2/21 Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Limba 250 EC
izopirazam (62,5 g/l),

cyprodynil (187,5)

karboksyamidy, 

anilinopirymidyny

powierzchniowy I układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Lotus Top 140 EC 

IP
epoksykonazol (40 g/l), 

fenpropidyna (100 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
2,0–2,5 l/ha 2/14 35

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Makler 250 SE

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. 

Manitoba 425 SC
epoksykonazol (50 g/l),

folpet (375 g/l)

triazole (G1),

 ftalimidy

układowy i powierzchniowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14-21 42
Środek ogranicza występowanie ramularii liści. Środek stosować do 

fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).

Matador 303 SE 

IP
tiofanat metylowy (233 g/l),

 tetrakonazol (70 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5-1,75 l/ha 1 42

Medallon 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Menara 410 EC 

IP
propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (160 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,5 l/ha 1 42 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Menara 410 EC + Amistar 250 SC 
IP

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (160 g/l) + 

azoksystrobina (250 g/l)

triazole (G1),

 strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,4 l/ha + 0,6 l/ha 1

Menara 410 EC + Olympus 480 SC 
IP

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (160 g/l) + 

chlorotalonil  400 g/l), 

azoskystrobina (80 g/l)

triazole (G1),

 ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

0,4 l/ha +
1,5–1,8 l/ha 1

Mirage 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Mirador 250 SC + Artea 330 EC 
IP 

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Moderator 303 SE 

IP
tiofanat metylowy (233 g/l),

 tetrakonazol (70 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5-1,75 l/ha 1 42

Mondapropico EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Mondatak 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 30 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Ogam 

IP
epoksykonazol (125 g/l), 

krezoksym metylu (125 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy i quasi-układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1 35



Opera Max 147,5 SE 

IP
piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

1,5–2,0 l/ha 2/21 35

Opera Max 147,5 SE + Corbel 750 
EC 
IP

piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l),

fenpropimorf (750 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1),

morfoliny (G2)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

1,5–0,5 l/ha

Opera Top 

IP
piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

1,5–2,0 l/ha 2/21 35

Opera Top + Corbel 750 EC 
IP

piraklostrobina (85 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l),

fenpropimorf (750 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1),

morfoliny (G2)

układowy, translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego

1,5–0,5 l/ha

Oranis 250 SC 

IP
pikoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35

Orius Extra 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek stosować do końca 

fazy kwitnienia (BBCH 69).

Osiris 65 EC 

IP
epoksykonazol (37,5 g/l), 

metkonazol (27,5 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5–2,5 l/ha 2/21 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Osiris 65 EC + Corbel 750 EC 
IP

epoksykonazol (37,5 g/l), 

metkonazol (27,5 g/l) + 

fenpropimorf (750 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5 l/ha + 0,5 l/ha 2/21
Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw i rdzy jęczmienia. 

Pixel 250 SC 

IP
pikoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14 35

Palazzo 

IP

fenpropimorf (200 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l), 

metrafenon (75 g/l)

morfoliny (G2),

 triazole (G1), 

pochodne kwasu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,4–2,0 l/ha 2/21 35

Posse 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Posse Plus 490 EC 

IP
prochloraz (400 g/l),

 propikonazol (90 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 42

Priaxor 

IP
piraklostrobina (150 g/l), 

fluksapyroksad (75 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75-1,5 l/ha 2/21 35 Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Prima 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Prochloraz 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
  1,0 l/ha 1 35

Profuso

IP
protiokonazol (125 g/l), 

tebukonazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,75–1,0 l/ha 1 35  Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Prokonazid 200 EC

IP
proquinazid (200 g/l) quinozoliny (E1)

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
0,15–0,25 l/ha 2/14

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło.

Prokonazid 200 EC + Zamir 400 
EW
IP

proquinazid (200 g/l) + 

prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

quinozoliny (E1),

imidazole (G1), 

 triazole (G1)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

0,15–0,25 l/ha + 
0,6–1,0 l/ha

2/14

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż. Mieszaninę można stosować do końca fazy strzelania w 

źdźbło.

Proline Max 460 EC

IP
protiokonazol (160 g/l), 

spiroksamina (300 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.



Promax 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek 

nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Propicoflash EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada 

rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Propico 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Pro-Prochloraz 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek 

nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Prosaro 250 EC 

IP
protiokonazol (125 g/l), 

tebukonazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,75–1,0 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Quern 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek 

nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Raster 125 SC epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.  Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Rekord 125 SC epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.  Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Respekto 125 SC epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw.  Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Rektor 280 SC 

IP
pikoksystrobina (200 g/l),

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,8-1,0 l/ha 2/21-28 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Reveller 280 SC 

IP
pikoksystrobina (200 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy i wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,8–1,0 l/ha 1 35 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Rezat 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Riza 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Rubric 125 SC epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Rubric XL 300 

IP
azoksystrobina (200 g/l),

epoksykonazol (100 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/10

Secardo XE 125 EC 

IP
fluksapyroksad (62,5 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,33–2,0 l/ha 2/21 35

Secardo XE 125 EC + Corbel 750 
EC  
IP

fluksapyroksad (62,5 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l) + 

fenpropimorf (750 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,5 + 0,5 l/ha 1

Seguris 215 SC 

IP
izopirazam (125 g/l), 

epoksykonazol (90 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/21

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Środek można stosować do początku fazy 

kwitnienia (BBCH 61).

Sherlock 280 SC
pikoksystrobina (200 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy i wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,8–1,0 l/ha 35



Slapper epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35
Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Sokół 460 EC 

IP

spiroksamina (250 g/l), 

tebukonazol (167 g/l),

 triadimenol (43 g/l)

ketoaminy (G2), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha 2/16 35
Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek stosować do 

końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Soligor 425 EC 

IP

protiokonazol (53 g/l), 

spiroksamina (224 g/l),

 tebukonazol (148 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6–0,8 l/ha 1 35

Sparta 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Spector 450 EC 

IP
prochloraz (450 g/l) imidazole (G1)

wgłębny, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Spekfree 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 

początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Starami 250 SC + Artea 330 EC 
IP 

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Starpro 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 

początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Syrius 250 EW

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Tandem 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha 1 35

Tango Star 

IP
fenpropimorf (250 g/l), 

epoksykonazol (84 g/l)

morfoliny (G2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Tascom 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tazer 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tebu 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Tenore 400 EW 

IP
prochloraz (267 g/l),

tebukonazol (133 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

Tern Premium 575 EC 

IP
propikonazol (125 g/l), 

fenpropidyna (450 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,8–1,0 l/ha 1 42

Tiger 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tilt Turbo 575 EC 

IP
propikonazol (125 g/l), 

fenpropidyna (450 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,8–1,0 l/ha 1 42



Tiofan 500 SC

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Tiofanat Metylowy 500 SC 

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Tiptop 500 SC

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Tocata 

IP

fenpropimorf (200 g/l), 

epoksykonazol (62,5 g/l), 

metrafenon (75 g/l)

morfoliny (G2),

 triazole (G1), 

pochodne kwasu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,4–2,0 l/ha 2/21 35

Tocata Duo 

IP
epoksykonazol (125 g/l), 

krezoksym metylu (125 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy i quasi-układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,0 l/ha 1 35

Toledo 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 

początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Toledo Extra 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 

początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Topsin M 500 SC 

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Track 300 SC 

IP
boskalid (233 g/l),

 epoksykonazol (67 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,2–1,5 l/ha 2/21 35

Track 300 SC + Flexity 300 SC 
IP

boskalid (233 g/l),

 epoksykonazol (67 g/l) + 

metrafenon (300 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1) + 

pochodne ketonu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0–1,2 l/ha +
0,3 l/ha

2/21
Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż.

Trapinazol 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. 

Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Travis 350 SC 

IP
pentiopirad (100 g/l),

 chlorotalonil (250 g/l)

karboksyamidy (C2), 

ftalany (M5)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

2,0–2,5 l/ha 2/14 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Treoris 350 SC 

IP
pentiopirad (100 g/l),

 chlorotalonil (250 g/l)

karboksyamidy (C2), 

ftalany (M5)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

2,0–2,5 l/ha 2/14 Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

Trion 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Troja 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Tyberius 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek stosować do końca 

fazy kwitnienia (BBCH 69).

Vareon 520 EC 

IP

prochloraz (320 g/l),

 tebukonazol (160 g/l), 

proquinazid (40 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1), 

quinozoliny (E1)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75–1,25 l/ha 2/14 35

Variano  Xpro 190 EC 

IP

protiokonazol (100 g/l), 

fluoksastrobina (50 g/l),

 biksafen (40 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

1,0-1,25 l/ha 2/14 35

Środek w zwalczaniu plamistości liści jęczmienia i mączniaka 

prawdziwego zbóż i traw stosować w dawce 1,25 l/ha. Środek można 

stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).



Ventoux 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Ventur 300 SC 

IP
boskalid (233 g/l), 

epoksykonazol (67 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,2–1,5 l/ha 2/21 Środek można stosować do widocznych pierwszech ości.

Ventur 300 SC + Flexity 300 SC 
IP 

boskalid (233 g/l), 

epoksykonazol (67 g/l) + 

metrafenon (300 g/l)

aniliny (C2),

 triazole (G1) + 

pochodne ketonu 

difenylowego (U8)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0–1,2 l/ha +
0,3 l/ha 2/21

Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy 

zbóż. Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszech ości.

Vertisan 200 EC 

IP
pentiopyrad (200 g/l) karboksyamidy (C2)

powierzchniowy, wgłębny i lokalnie 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha 2/14

Vertisan 200 SC + Acanto 250 SC 
IP

pentiopyrad (200 g/l),

pikoksystrobina (250 g/l)

karboksyamidy (C2),

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha + 0,6-1,0 
l/ha

2/14

Vertisan 200 EC + Credo 600 SC
IP

pentiopyrad (200 g/l),

chlorotalonil (500 g/l),

 pikoksystrobina (100 g/l)

karboksyamidy (C2),

ftalany (M5), 

strobiluryny (C3)

powierzchniowy, wgłębny i 

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego

1,0 l/ha + 1,0 l/ha 2/14

Vima-Propikonazol 

IP
propikonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Weto 250 EC propikonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,5 l/ha 1 35

Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. 
Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Wirtuoz 520 EC 

IP

prochloraz (320 g/l),

 tebukonazol (160 g/l),

proquinazid (40 g/l)

imidazole (G1), 

triazole (G1),

 quinozoliny (E1)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

0,75–1,25 l/ha 2/14

Yamato 303 SE 

IP
tiofanat metylowy (233 g/l),

 tetrakonazol (70 g/l)

benzimidazole (B1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,5-1,75 l/ha 1 42

Zafir 400 EW 

IP
prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Zakeo 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (80 g/l)  + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

0,6 l/ha +
0,4 l/ha

2/14

Zamir 400 EW 

IP
prochloraz (267 g/l),

 tebukonazol (133 g/l)

imidazole (G1),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż.

Zantara 216 EC 

IP
tebukonazol (166 g/l),

 biksafen (50 g/l)

triazole (G1), 

karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,9–1,2 l/ha 2/21 35

Zenit 575 EC 

IP
propikonazol (125 g/l), 

fenpropidyna (450 g/l)

triazole (G1), 

morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,8–1,0 l/ha 1 42

Altan 750 EC 

IP
fenpropidyna (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,75 l/ha 2/14 42

Atlas 500 SC 

IP
chinoksyfen (500 g/l) fenoksychiniony

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego
0,2–0,3 l/ha 2/10 42

Andros 750 EC 

IP
fenpropidyna (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,75 l/ha 2/14 42

MĄCZNIAK 
PRAWDZIWY ZBÓŻ I 

TRAW (Blumeria 

graminis)

Zaleca się wykonanie 

podorywki i starannej 

orki w celu 

zniszczenia resztek 

pożniwnych, na 

których dojrzewają 

kleistotecja 

(owocniki)  sprawcy 



Conclude SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35 Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

Fentop 750 EC 

IP
fenpropidyna (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,75 l/ha 2/14 42

Globaztar 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35 Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

Kendo 50 EW 

IP
cyflufenamid (50 g/l) fenyloacetamidy

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,2–0,3 l/ha 2/28 48

Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia, 

rdzy jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.

Leander 750 EC 

IP
fenpropidyna (750 g/l) morfoliny (G2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,75 l/ha 2/14 42

Merces 50 EW 

IP
cyflufenamid (50 g/l) fenyloacetamidy

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,2–0,3 l/ha 2/28 48

Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia, 

rdzy jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.

Mirador Forte 160 EC 

IP
azoksystrobina (60 g/l), 

tebukonazol (100 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,75 l/ha 1 35

Yo-Yo 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Zaftra SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35 Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

Conclude SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35 Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

Cortez 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Globaztar 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35 Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

Ksykon 125 SC  

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Optan 183 SE 

IP
piraklostrobina (133 g/l), 

epoksykonazol (50 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,5 l/ha 1 35

Safir 125 SC  

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Soprano 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Yo-Yo 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Zaftra SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35 Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

Inovor

IP

piraklostrobina (200 g/l), 

fluksapyroksad (30 g/l),

propikonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Optan 183 SE 

IP
piraklostrobina (133 g/l), 

epoksykonazol (50 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,5 l/ha 1 35

RDZA JĘCZMIENIA
(Puccinia hordei )

(owocniki)  sprawcy 

choroby. Unikanie 

zbyt gęstego siewu i 

przenawożenia 

azotem, unikanie 

sąsiedztwa form 

jarych i ozimych tych 

samych Zaleca się 

wykonanie podorywki 

i starannej orki w 

celu zniszczenia 

resztek pożniwnych, 

na których 

dojrzewają 

kleistotecja 

(owocniki)  sprawcy 

choroby. Unikanie 

zbyt gęstego siewu i 

przenawożenia 

azotem, unikanie 

sąsiedztwa form 

jarych i ozimych tych 

samych gatunków 

zbóż, uprawa odmian 

RYNCHOSPORIOZA 
ZBÓŻ

(Rynchosporium 

secalis )



Phoenix 500 SC 

IP 
folpet (500 g/l) ftalimidy

powierzchniowy, do stosowania 

zapobiegawczego
1,5 l/ha 2/14 42

Cortez 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Inovor

IP

piraklostrobina (200 g/l), 

fluksapyroksad (30 g/l),

propikonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Ksykon 125 SC  

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 28 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Mirador Forte 160 EC 

IP
azoksystrobina (60 g/l), 

tebukonazol (100 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,75 l/ha 1 35

Safir 125 SC  

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Soprano 125 SC 

IP
epoksykonazol (125 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/14 35 Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

Bontima 250 EC
izopirazam (62,5 g/l),

cyprodynil (187,5)

karboksyamidy, 

anilinopirymidyny

powierzchniowy I układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14

Elatus Era

IP
benzowindyflupyr (75 g/l),

protiokonazol (150 g/l)

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,0 l/ha 1

Elatus Plus

IP
benzowindyflupyr (100 g/l) karboksyamidy (C2)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego
0,75 l/ha 1

Inovor

IP

piraklostrobina (200 g/l), 

fluksapyroksad (30 g/l),

propikonazol (125 g/l)

strobiluryny (C3), 

karboksyamidy (C2),

triazole (G1)

układowy i translaminarny, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

1,0 l/ha 2/21 35

Limba 250 EC
izopirazam (62,5 g/l),

cyprodynil (187,5)

karboksyamidy, 

anilinopirymidyny

powierzchniowy I układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

2,0 l/ha 2/14 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Rubric XL 300 

IP
azoksystrobina (200 g/l),

epoksykonazol (100 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/10

Seguris 215 SC 

IP
izopirazam (125 g/l), 

epoksykonazol (90 g/l)

karboksyamidy (C2), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/21 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Agristar 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Amistar 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Ascom 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Astar 250 SC + Artea 330 EC 
azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

PLAMISTOŚĆ 
SIATKOWA 

JĘCZMIENIA
(Pyrenophora Teres )

Stosowanie  

kwalifikowanego 

materiału siewnego, 

niszczenie źródeł 

infekcji pierwotnych, 

podorywka i głęboka 

orka jesienią, 

właściwe nawożenie 

(z zachowaniem 

odpowiedniego 

stosunku NPK).

FUZARIOZA KŁOSÓW 
ZBÓŻ 

(Gibberella avenacea, 

Gibberella zeae,

Gibberella sp., 

Monographella nivalis)

  

RAMULARIA LIŚCI
(Ramularia collo-cygni )



Azbany 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

AzoGuard

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azoksystrobi 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Aztek 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azoxan 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębne i układowe, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-27 35

Azyl 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Bounty 430 SC 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 28

Środek można stosować do od początku fazy kłoszenia do początku 

fazy kwitnienia.

Clayton Tabloid EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28 Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Darcos 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28 Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Dedal 497 SC

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Demeter 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Dobromir 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Dobromir Super 250 SC + Artea 
330 EC 

IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Dobromir Top 250 SC + Artea 330 
EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Dubler Mega 497 SC

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Duett Ultra 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Dultreks-Pro 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Duo 497 SC
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35



Erasmus 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Erazer 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Fandango 200 EC 

IP
protiokonazol (100 g/l), 

fluoksastrobina (100 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Furtado 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Helicur 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35

Tiptop 500 SC

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Intizam 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l), 

epoksykonazol (187 g/l)

benzimidazole (B1), 

triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Jay 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Juwel TT 483 SE 

IP

epoksykonazol (83 g/l),

 krezoksym metylowy (83 g/l), 

fenpropimorf (317 g/l)

triazole (G1), 

strobiluryny (C3), 

morfoliny (G2)

układowy i quasi-układowy, do 

stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego

1,2–1,5 l/ha 1 35

Kask 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Korazzo 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Mirador 250 SC + Artea 330 EC 
IP 

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)
układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 30 Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Polygreen Fungicide WP 

IP
oospory Pythium 

oligandrum
metoda biologiczna

zapobiegawcze, powoduje 

rozkład strzępek 

patogenicznych organizmów

0,1 kg/ha

Środek stosować w następujących terminach:

- pierwszy zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25-37),

- drugi zabieg wykonać w fazie kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 

55-65).

Profuso

IP
protiokonazol (125 g/l), 

tebukonazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,75–1,0 l/ha 1 35

Prosaro 250 EC 

IP
protiokonazol (125 g/l), 

tebukonazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,75–1,0 l/ha 1 35

Rezat 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35



Riza 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/14 35

Soligor 425 EC 

IP

protiokonazol (53 g/l), 

spiroksamina (224 g/l),

 tebukonazol (148 g/l)

triazole (G1),

 ketoaminy (G2),

 triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6–0,8 l/ha 1 35

Sparta 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/14 35

Spekfree 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Starami 250 SC + Artea 330 EC 
IP 

azoksystrobina (250 g/l) + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3),

 triazole (G1)

wgłębny i układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha + 0,4 l/ha 1

Starpro 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Tandem 497 SC 

IP
tiofanat metylowy (310 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,6 l/ha 1 35

Tascom 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tazer 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tebu 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28

Tiger 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tiofan 500 SC

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Tiofanat Metylowy 500 SC 

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Toledo 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 35 Środek stosować do początkufazy kwitnienia (BBCH 61).

Toledo Extra 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35 Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Topsin M 500 SC 

IP
tiofanat metylowy (500 g/l) benzimidazole (B1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

1,4 l/ha 1 35

Trion 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 1 28

Troja 250 EW 

IP
tebukonazol (250 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
1,0 l/ha 2/14 35



Ventoux 430 SC 

IP
tebukonazol (430 g/l) triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego
0,6 l/ha 1 35

Środek można stosować od początku fazy kłoszenia do początku 

fazy kwitnienia.

Zakeo 250 SC + Artea 330 EC 
IP

azoksystrobina (80 g/l)  + 

propikonazol (250 g/l), 

cyprokonazol (80 g/l)

strobiluryny (C3) +

triazole (G1)

powierzchniowy i układowy, do 

stosowania zapobiegawczego, 

interwencyjnego i wyniszczającego

0,6 l/ha +
0,4 l/ha

2/14

CZERŃ ZBÓŻ 
(Davidiella  sp.,  Lewia 

spp.)

Agristar 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azbany 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

AzoGuard

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azoksystrobi 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 1 35

Aztek 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Azoxan 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębne i układowe, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-27 35

Azyl 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Demeter 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Erazer 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Korazzo 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Profuso

IP
protiokonazol (125 g/l), 

tebukonazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,75–1,0 l/ha 1 35

Prosaro 250 EC 

IP
protiokonazol (125 g/l), 

tebukonazol (125 g/l)
triazole (G1)

układowy, do stosowania 

zapobiegawczego, interwencyjnego 

i wyniszczającego

0,75–1,0 l/ha 1 35

Rezat 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tascom 250 SC

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tazer 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Tiger 250 SC 

IP
azoksystrobina (250 g/l) strobiluryny (C3)

wgłębny i układowy, do stosowania 

głównie zapobiegawczego
1,0 l/ha 2/14-28 35

Zapobieganie 

rozwojowi i działaniu 

czynników 

powodujących 

przedwczesne 

zamieranie roślin, 

zbiór zbóż tuż po ich 

dojrzeniu (o ile 

pozwalają na to 

warunki pogodowe).



Organizm szkodliwy
Niechemiczne 

metody ochrony
Środki ochrony roślin

Substancja czynna / 

zawartość

Grupa 

chemiczna 

(IRAC)

Działanie
Dawka [kg 

(l)/ha]

Maksymalna 

liczba 

zabiegów / 

minimalny 

odstęp 

między 

zabiegami 

(dni)

Karencja  

(dni)
Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach

Arkan 050 CS  IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075-0,1 l/ha 2 / 14 dni 28
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać wiosną po 

pojawieniu się pierwszych mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Judo 050 CS   IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 

20°C. 

Karate Zeon 050 CS  IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 

20°C. 

Kusti 050 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 

20°C. 

LambdaCe 050 CS   IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 

20°C. 

Ninja 050 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 

20°C. 

A-Cyper 100 EC    IP
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie 

wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Achilles 100 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 nie dotyczy
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania 

się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Alciper 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7-10 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku 

wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się 

stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Alfa 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7-10 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku 

wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się 

stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Alfacyper 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7-10 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku 

wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się 

stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Alfacypermetryna 10 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7-10 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku 

wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się 

stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Alfastop 100 EC 
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA:  Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie 

wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Skrzypionka zbożowa 

(Oulema melanopa 

L.)

Skrzypionka błękitek 

(Oulema cyanella 

Voet.)

Zabiegi uprawowe i 

pielęgnacyjne, izolacja 

przestrzenna od innych 

roślin zbożowych, 

prawidłowy płodozmian, 

wysiew odmian, które 

wcześniej się kłoszą i 

dojrzewają, wczesny siew 

ziarna, zrównoważone 

nawożenie.

FAZA ROZWOJOWA BBCH 49–69 (Początek kłoszenia – koniec kwitnienia)

SZKODNIKI

FAZA ROZWOJOWA BBCH 11–23 (Pierwszy liść – krzewienie)

Mszyce (Aphidodea) 

– wektory chorób 

wirusowych

Izolacja przestrzenna od 

innych roślin zbożowych, 

późny siew ziarna, 

zrównoważone nawożenie 

(szczególnie N).



Alstar 100 EW  IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 14 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku 

wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się 

stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Ammo Super 100 EW  IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 14 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku 

wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się 

stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.

Arkan 050 CS  IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075-0,1 l/ha 2 / 14 dni 28
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania 

się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Asteria 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie 

wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Bi 58 Nowy 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,38%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

59–77). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.

Bi 58 Top 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

40–99).Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.

Bunt 100 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 nie dotyczy
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania 

się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Cymetra 500 EC
cypermetryna – 500 g/l 

(51,6%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,05 l/ha 2 / 14 dni 14

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw 

(pszenica w fazie BBCH 39-65).  Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Cyper-Fas 100 EC    IP
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami 

o odmiennym mechanizmie działania. Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Cyperkill Max 500 EC
cypermetryna – 500 g/l 

(51,6%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,05 l/ha 2 / 14 dni 14

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od 

fazy liścia flagowego do pełni kwitnienia jęczmienia (BBCH 39-65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na 

substancje pyretroidowe środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o 

odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Cyren 480 EC
chloropiryfos – 480 g/l 

(44,86%)

fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy, żołądkowy 

i gazowy / Na roślinie 

działa powierzchniowo 

0,6 l/ha 1 nie dotyczy

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw, od fazy 

widocznego liścia flagowego do pełni fazy kwitnienia. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Cythrin 500 EC
cypermetryna – 500 g/l 

(51,6%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,05 l/ha 2 / 14 dni 14

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

39-65). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyretroidów środek stosować 

przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Danadim 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Danadim Progress 400 EC  

IP  
dimetoat – 400 g/l (37,84%)

fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

40–99). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Daskor 440 EC
chloropiryfos metylu – 400 g/l 

(36,97%) + cypermetryna – 

40 g/l (3,70%)

fosforoorganiczne 

(1B) + perytroidy 

(3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo i 

wgłębnie

0,6 l/ha 1 60

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

30–69). Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15–25°C.

Decis Mega 50 EW    IP deltametryna – 50 g/l (4,80%) pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1–0,125 l/ha 2 / 14–21 dni 30

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się 

larw. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup 

chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.



Delta 50 EW    IP deltametryna – 50 g/l (4,80%) pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1–0,125 l/ha 2 / 14–21 dni 30

UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się 

larw. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup 

chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Diego 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,9%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.

Fastac 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie 

wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Fastac Active 050 ME
alfa-cypermetryna – 50 g/l 

(5,02%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,15–0,2 l/ha 2 / 7–10 dni 30
UWAGA: Środek stosować po zakończeniu dziennego oblotu pszczół. Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie 

z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Fiesta 100 EC    IP
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie 

wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Fury 100 EW    IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (IRAC)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 1 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. 

Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup 

chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. 

Helm-Lambda 100 CS  IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 28
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania 

się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Hunter S 400 EC  IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Insektor 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51–73. 

Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Judo 050 CS   IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28 UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Karate Zeon 050 CS  IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28 UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Kusti 050 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28 UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

LambdaCe 050 CS   IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28 UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Markiz 400 EC   IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Minuet 100 EW    IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 14 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. 

Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup 

chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Ninja 050 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28 UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Proalfacypermetrin
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie 

wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Pyrinex Supreme 262 ZW  

IP 

chloropiryfos – 250 g/l 

(22,78%) + beta-cyflutryna – 

12 g/l (1,09%)

fosforoorganiczne 

(1B) + perytroidy 

(3A)

Kontaktowy, żołądkowy 

i gazowy / Na roślinie 

działa powierzchniowo i 

wgłębnie 

0,7–1 l/ha 1 45

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub 

objawów uszkodzeń. Środek jest skuteczny niezaleznie od temperatury powietrza panującej na plantacji.



Rage 100 EW  IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 1 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. 

Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup 

chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.

Rodan S 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Rogor 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (38,99%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw. Stosować od 

początku fazy kłoszenia do początku fazy mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w 

temperaturze powyżej 15°C. 

Rufous 100 EC  IP
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie 

wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Sorcerer 500 EC
cypermetryna – 500 g/l 

(51,6%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,05 l/ha 2 / 14 dni 14

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw  

(BBCH 39–65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku 

konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie 

ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Spadix 100 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 28
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół.  Stosować od początku wylęgania 

się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Super Cyper 500 EC
cypermetryna – 500 g/l 

(51,6%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,05 l/ha 2 / 14 dni 14

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

39–65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności 

wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie 

występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Superkill 500 EC
cypermetryna – 500 g/l 

(51,6%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,05 l/ha 2 / 14 dni 14

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

39–65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Supersect 500 EC
cypermetryna – 500 g/l 

(51,6%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,05 l/ha 2 / 14 dni 14

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 

39–65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności 

wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie 

występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Sutra 100 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 28
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania 

się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Tak Tak 100 EC    IP
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie 

wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Titan 100 EW    IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 1 28

UWAGA: Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, 

zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 

poniżej 20°C. 

Wojownik 050 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28 UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Mszyce

(Aphididae) A-Cyper 100 EC    IP
 alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa 

razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek 

działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Izolacja przestrzenna od 

innych roślin zbożowych, 

późny siew ziarna, 

zrównoważone nawożenie 

(szczególnie N).

FAZA ROZWOJOWA BBCH 50–75 (Początek kłoszenia – dojrzałość mleczna)



Achilles 100 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 nie dotyczy
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, 

nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Alciper 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7-10 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wykłoszeniu, nie 

później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup 

chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Alfa 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7-10 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wykłoszeniu, nie 

później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup 

chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Alfacyper 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7-10 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wykłoszeniu, nie 

później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup 

chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Alfacypermetryna 10 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7-10 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wykłoszeniu, nie 

później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup 

chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Alfastop 100 EC 
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA:  Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie 

dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. 

Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Alstar 100 EW  IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 14 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia 

flagowego - do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek stosować przemiennie z insektycydami 

należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C

Ammo Super 100 EW  IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 14 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia 

flagowego - do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). 

 Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w 

temperaturze poniżej 20°C.

Arkan 050 CS  IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075-0,1 l/ha 2 / 14 dni 28
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, 

nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Asteria 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować  po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna . Środek stosować maksymalnie 

dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. 

Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Bi 58 Nowy 400 EC  IP dimetoat – 400 g/l (37,38%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować po wykłoszeniu nie później niż do fazy 

mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 59–77). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.

Bi 58 Top 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej 

dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.

Bunt 100 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 nie dotyczy
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, 

nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Cyper-Fas 100 EC    IP
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować 

maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie 

działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

(szczególnie N).



Danadim 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej 

dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Danadim Progress 400 EC  

IP 
dimetoat – 400 g/l (37,84%)

fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej 

dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Daskor 440 EC
chloropiryfos metylu – 400 g/l 

(36,97%) + cypermetryna – 

40 g/l (3,70%)

fosforoorganiczne 

(1B) + perytroidy 

(3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo i 

wgłębnie

0,6 l/ha 1 60

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu 

mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 50–70). Środek działa najskuteczniej w temperaturze 15–25°C.

Decis Mega 50 EW    IP deltametryna – 50 g/l (4,80%) pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1–0,125 l/ha 2 / 14–21 dni 30

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować po wykłoszeniu nie później niż 
do okresu mlecznej dojrzałości ziarna. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane 

insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Delta 50 EW     IP deltametryna – 50 g/l (4,80%) pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1–0,125 l/ha 2 / 14–21 dni 30

UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować po wykłoszeniu nie później niż 
do okresu mlecznej dojrzałości ziarna. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane 

insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Diego 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,9%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej 

dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Fastac 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa 

razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek 

działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Fastac Active 050 ME
alfa-cypermetryna – 50 g/l 

(5,02%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,2–0,25 l/ha 2 / 7–10 dni 30
UWAGA: Środek stosować po zakończeniu dziennego oblotu pszczół. Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie 

z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Fiesta 100 EC    IP
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa 

razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek 

działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Fury 100 EW    IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 14 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego - do 

fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, 

zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 

poniżej 20°C. 

Helm-Lambda 100 CS IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 28
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, 

nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Hunter S 400 EC  IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej 

dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Insektor 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej 

dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Judo 050 CS   IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej 

w temperaturze poniżej 20°C. 

Karate Zeon 050 CS  IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej 

w temperaturze poniżej 20°C. 

Kusti 050 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej 

w temperaturze poniżej 20°C. 

LambdaCe 050 CS   IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej 

w temperaturze poniżej 20°C. 



Markiz 400 EC   IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej 

dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Minuet 100 EW    IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 14 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego - do 

fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, 

zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 

poniżej 20°C. 

Ninja 050 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej 

w temperaturze poniżej 20°C. 

Pirimor 500 WG  IP pirymikarb - 500 g/kg (50%) karbaminiany (1A)

Kontaktowy, żołądkowy 

i gazowy / W roślinie 

działa systemicznie

0,25 kg/ha 1 35

UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających dla dawki powyżej 0,42 kg/ha nie stosować na rośliny w 

czasie kwitnienia, kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. 

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 

51-85). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.

Proalfacypermetrin
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Stosować maksymalnie dwa razy w 

sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa 

najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Pyrinex Supreme 262 ZW  

IP 

chloropiryfos – 250 g/l 

(22,78%) + beta-cyflutryna – 

12 g/l (1,09%)

fosforoorganiczne 

(1B) + perytroidy 

(3A)

Kontaktowy, żołądkowy 

i gazowy / Na roślinie 

działa powierzchniowo i 

wgłębnie 

1 l/ha 1 45

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub 

objawów uszkodzeń. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Rage 100 EW  IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 14 dni 28

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego do 

fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, 

zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 

poniżej 20°C.

Rodan S 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (37,84%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej 

dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Rogor 400 EC    IP dimetoat – 400 g/l (38,99%)
fosforoorganiczne 

(1B)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ W roślinie działa 

układowo 

0,5 l/ha 1 21

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej 

dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 

Rufous 100 EC  IP
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa 

razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek 

działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Spadix 100 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 28
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, 

nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Sparrow  IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,53%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075 l/ha 1 35

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące 

chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do 

wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37–75). Środek 

działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Sparviero  IP
lambda-cychalotryna –100 g/l 

(9,53%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075 l/ha 1 35

UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować 

wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące 

chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do 

wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37–75). Środek 

działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Sutra 100 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 100 g/l 

(9,74%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,04–0,05 l/ha 1 28
UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, 

nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Tak Tak 100 EC    IP
alfa-cypermetryna – 100 g/l 

(10,87%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,12 l/ha 2 / 7–10 dni 28

UWAGA: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa 

razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek 

działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 



Titan 100 EW    IP
zeta-cypermetryna – 100 g/l 

(9,7%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,1 l/ha 2 / 14 dni 28

UWAGA: Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek 

stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup 

chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. 

Wojownik 050 CS    IP
lambda-cyhalotryna – 50 g/l 

(4,81%)
pyretroidy (3A)

Kontaktowy i żołądkowy 

/ Na roślinie działa 

powierzchniowo 

0,075–0,1 l/ha 2 / 10–14 dni 28
UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej 

w temperaturze poniżej 20°C. 


