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ZAPRAWY
POZNAJ ZALETY
INWESTYCJI
Zabieg zaprawiania dobrze rozważać w kategoriach opłacalności
i zwrotu inwestycji, gdyż jest to pierwszy, najtańszy i jednocześnie
najskuteczniejszy sposób ochrony roślin uprawnych.

Na początku wegetacji każdej rośliny uprawnej szczególnie
istotna jest minimalizacja ryzyka porażenia chorobami
grzybowymi. Bez zaprawienia nie wszystko może pójść
po naszej myśli. Proces kiełkowania ulega zaburzeniu,
porażone siewki źle się rozwijają, co skutkuje opóźnieniem
lub nawet brakiem wschodów. Zaprawy umożliwiają
młodym roślinom szybkie i bezpieczne przejście przez
newralgiczną fazę początkowego wzrostu, ograniczając
infekcje patogenami grzybowymi, które występują w glebie,
na powierzchni nasion lub wewnątrz nasion, nawet w samym
zarodku.
Zabezpieczone ziarno jest chronione przed chorobami,
które w skrajnych przypadkach mogą nie tylko doprowadzić
do nierównomiernych wschodów i obniżenia kondycji uprawy,
ale nawet całkowicie ją zniszczyć. Obecność patogenów
może także dyskwalifikować nasiona przeznaczone do siewu
i skupu.
Stosowanie kwalifikowanego, odpowiednio zaprawionego
wysokiej jakości preparatem, materiału siewnego
pozwala na zmniejszenie późniejszych nakładów

ZALETY ZAPRAWIANIA ZIARNA:

na danym stanowisku. Należy jednak pamiętać, że nawet
najwyższej jakości, wszechstronnie działające zaprawy
oddziałują na rośliny jedynie czasowo. Dla uzyskania
satysfakcjonujących plonów niezbędna jest kompleksowa
ochrona fungicydowa plantacji w całym okresie jej wzrostu.
Główną zaletą zaprawiania ziarna jest niewątpliwie
efektywna ochrona nasion i siewek, a co za tym idzie –
zdrowy i wolny od chorób początek wegetacji. Zabieg ten
to także spora oszczędność nakładu pracy, czasu, energii,
robocizny i oczywiście środków pieniężnych. Profesjonalne
zaprawianie daje możliwość bardzo precyzyjnego dozowania
preparatu przy wysokiej jakości procesu. Dodatkowo mamy
do czynienia ze znikomą ilością substancji aktywnych
w porównaniu do innych zabiegów chemicznych, dzięki
temu zaprawianie jest metodą najmniej wpływającą
na środowisko.
zaprawianie nasion
ok. 58 m2
ochrona rzędowa
preparatem w granulacie
ok. 500 m2
oprysk tradycyjny
ok. 10 000 m2

• efektywna ochrona nasion i siewek,
• zdrowy i wolny od chorób początek wegetacji,
• znikoma ilość użytych substancji aktywnych,
• możliwość bardzo precyzyjnego dozowania
substancji aktywnych bez groźby przedawkowania,
• metoda przyjazna środowisku – narzędzie
integrowanej ochrony roślin.
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ZBOŻA
GRUNT POD
WYSOKIE PLONY
Odpowiednie przygotowanie
do nowego sezonu to podstawa –
o młode siewki trzeba zadbać
już na starcie wegetacji,
a odwdzięczą się obfitym plonem.
Dzięki właściwej agrotechnice,
przygotowaniu pól pod zasiewy
i niezbędnym zabiegom możemy
uniknąć wielu problemów
związanych ze zdrowotnością
i wigorem upraw. Warto więc
zadbać o zboże, jeszcze zanim
ziarno trafi do gleby – poprzez
ograniczenie wpływu patogenów
na młode siewki.

MONOKULTURA I CHOROBY GRZYBOWE
IDĄ W PARZE
Uprawa zbóż w monokulturze (podobnie, jak i innych roślin
uprawnych) zdecydowanie sprzyja namnażaniu się patogenów
oraz ich większej presji w kolejnych sezonach. Dlatego dobrze
jest siać zboża na jednym polu nie częściej niż co 3 lata.
Przedplon i zmianowanie to nie wszystko. Rolnik musi pamiętać
także o odpowiednich zabiegach uprawowych oraz optymalnym
terminie i gęstości siewu.

Czas siewu często uzależniony jest od pogody,
szczególnie w ostatnich latach, kiedy aura krzyżowała
plany rolnikom. Najlepiej, aby rośliny były możliwie
wcześnie wysiane – terminy agrotechniczne przypadają
od pierwszej połowy września do połowy października.

Wczesny wysiew pozwala na rozwój systemu korzeniowego
i rozkrzewienie młodych roślin, ale równocześnie naraża
je na zwiększoną presję chorób. Jesienią szczególnie zagrożone
są pszenica oraz jęczmień. Żyto i pszenżyto również potrzebują
właściwej ochrony fungicydowej. Młode siewki są bardzo
wrażliwe na wszelkie czynniki zewnętrzne – zarówno te
abiotyczne, jak i biotyczne. Dlatego pierwszym i najważniejszym
zabiegiem ochronnym jest zaprawianie ziarna.

ZDĄŻYĆ PRZED SIEWEM
W uprawie zbóż występuje szereg chorób, przed którymi
możemy ochronić rośliny tylko na etapie kiełkowania.
W późniejszym czasie jest to już niemożliwe. Mowa tu o takich
chorobach, jak: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia,
śnieć cuchnąca pszenicy, pleśń śniegowa zbóż i traw czy
zgorzel siewek. Głownia pyląca powoduje karłowacenie
i słabsze krzewienie jęczmienia. Jej objawy są widoczne
dopiero po wykłoszeniu – zniszczeniu ulegają całe sczerniałe
kłosy rośliny. Również w przypadku śnieci cuchnącej
porażenie chorobą możemy zauważyć dopiero w późniejszym
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CHOROBY ZBÓŻ
ZWALCZANE TYLKO POPRZEZ
ZAPRAWIANIE NASION
TRUDNOŚĆ ZWALCZANIA
DUŻA TRUDNOŚĆ:
śnieć karłowata pszenicy (pszenżyto, żyto),
pleśń śniegowa, zgorzel siewek

ŚREDNIA TRUDNOŚĆ:
pasiastość liści jęczmienia,
głownie pylące (jęczmienia, pszenicy, owsa),
pałecznica zbóż i traw

Zaprawianie materiału siewnego
jest pierwszym chemicznym
zabiegiem ochronnym, jaki rolnicy
stosują w uprawie zbóż.
Wystarczy niewielka
ilość substancji czynnej,
aby zabezpieczyć rośliny
przed groźnymi chorobami
już na starcie wegetacji.

MAŁA TRUDNOŚĆ:
głownia zwarta jęczmienia,
głownia źdźbłowa żyta, śnieć cuchnąca pszenicy

okresie wegetacji. Chore rośliny rozwijają się, jednak wydają
znacznie obniżony plon. Ziarno skażone przez zarodniki
grzybów powodujących śnieci nie ma wartości handlowej,
nawet jako pasza dla zwierząt.
Pierwsze uszkodzenia pleśnią śniegową można
zaobserwować na oziminach już jesienią, chociaż doskonale
widoczne są dopiero po zejściu śniegów. Choroba wpływa
znacznie na kondycję roślin – od nierównomiernych
wschodów zboża, luki obsady w łanie, aż po zdrobniałe
i zamarłe rośliny. Uszkodzone przez pleśń zboża o wiele
gorzej regenerują się po zimie.

ZAPRAWIONE DO WZROSTU
Warto podkreślić, że stosowane zaprawy, poza skutecznym
działaniem fungicydowym, wpływają też pozytywnie
na rozwój systemu korzeniowego oraz znacznie poprawiają
wigor roślin, zwiększają odporność na czynniki biotyczne
i abiotyczne, a zwłaszcza na tak ważne dla ozimin,
przezimowanie.
Pamiętajmy, że zaprawianie materiału siewnego
to zabieg mający na celu ochronę roślin i plonu, a nie
jego zwiększenie! Zaprawianie ogranicza straty w plonie
na poziomie co najmniej pokrywającym poniesione na zakup
certyfikowanych nasion koszty. Biorąc pod uwagę możliwość
skorzystania z dopłat do stosowania zaprawionego
materiału siewnego – rolnik na pewno wyjdzie na tym
zabiegu „na plus”. Oczywiście, najważniejszy jest wynik
ekonomiczny, lecz zaprawianie ziarna ma też inne pozytywne
aspekty. Trzeba tu podkreślić fakt, że podczas tego zabiegu
stosowane są bardzo małe ilości preparatów. To wystarczy,
aby ochronić siewki, a jednocześnie ma mniejszy wpływ
na środowisko w porównaniu do tradycyjnych zabiegów
ochronnych.
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ZAWARTOŚĆ
SUBSTANCJI CZYNNYCH
fludioksonil
(związek z grupy fenylopiroli) – 37,5 g/l
protiokonazol
(związek z grupy triazoli) – 50 g/l
tebukonazol
(związek z grupy triazoli) – 10 g/l

STOSOWANIE
ŚRODKA
Pszenica ozima – fuzaryjna zgorzel siewek,
pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca
pszenicy.
Pszenżyto ozime – fuzaryjna zgorzel siewek,
pleśń śniegowa zbóż i traw.
Żyto ozime – fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń
śniegowa zbóż i traw.
Jęczmień ozimy – fuzaryjna zgorzel siewek,
pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści
jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia,
głownia pyląca jęczmienia.

ZALECENIA DOTYCZĄCE
ZAPRAWIANIA
Maksymalna/zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania: 100 ml
środka/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem
400-800 ml wody.

SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Maksymalna norma wysiewu materiału
siewnego zaprawionego środkiem wynosi
250 kg/ha dla pszenicy ozimej, pszenżyta
ozimego i żyta oraz 180 kg/ha dla jęczmienia
ozimego.

UWAGA!
Zaprawianie ziarna siewnego środkiem
zapobiega występowaniu chorób liści
do końca fazy krzewienia.
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HARMONIJNA
KOMPOZYCJA
EFEKTYWNA OCHRONA OZIMIN
Nowość na rynku środków ochrony roślin
Bariton Super jest odpowiedzią na oczekiwania
producentów zbóż ozimych. Harmonijna kompozycja
substancji aktywnych pozwala roślinom na dobry
start i rozwój w początkowej fazie wzrostu,
co umożliwia utrzymanie właściwej obsady roślin
i uzyskanie wysokich plonów w czasie żniw.
Bariton Super ma w składzie trzy uzupełniające się substancje
czynne: protiokonazol, tebukonazol i fludioksonil. Różne mechanizmy
działania ograniczają wszystkie najważniejsze zagrożenia dla uprawy
zbóż ozimych w początkowych fazach rozwojowych roślin. Połączenie
tebukonazolu i protiokonazolu (działanie układowe) z fludioksonilem (działanie
powierzchniowe) sprawia, że środek daje efekty zapobiegające, leczące
i wyniszczające.

Ulepszona formulacja Bariton Super to łatwość
zaprawiania, trwałość pokrycia ziarna oraz dobre,
czerwone wybarwienie.
BARITON SUPER CHRONI PRZED:

głownia pyląca jęczmienia

plamistość siatkowa

zgorzel siewek

pleśń śniegowa zbóż i traw

pasiastość liści jęczmienia

śnieć cuchnąca pszenicy

ZAWARTOŚĆ
SUBSTANCJI CZYNNYCH
protiokonazol
(związek z grupy triazoli) – 150 g/l

TWÓRCA
SUKCESU

tebukonazol
(związek z grupy triazoli) – 20 g/l

STOSOWANIE
ŚRODKA
Zwalczane choroby: zgorzel siewek
powodowana przez kompleks patogenów,
w tym grzyby rodzaju Fusarium, grzyb Bipolaris
sorokiniana (Cochliobolus sativus), pleśń
śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, pasiastość
liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia,
głownia pyląca pszenicy i jęczmienia, głownia
źdźbłowa żyta.

ZAPRAWA NA KAŻDE
ZBOŻE
Preparat Redigo Pro zapewnia stabilną
i optymalną ochronę młodym roślinom w każdych
warunkach wzrostu. Środek zawiera dwie
wzajemnie wspierające się substancje czynne
z grupy triazoli: protiokonazol i tebukonazol.
Środek można stosować w dwóch dawkach. Zastosowanie wyższej dozy
zapewnia wysoki poziom zwalczania wszystkich chorób obejmowanych przez
spektrum działania preparatu. Niższa dawka wystarczy, jeśli problemem
są przede wszystkim głownie i śniecie.

W procesie zaprawiania formulacja zaprawy
Redigo Pro pozwala na dobre pokrycie
i wybarwienie nasion.
Redigo Pro to zaprawa uniwersalna, można stosować ją zarówno jesienią, jak
i wiosną. Ze względu na wysoką koncentrację substancji aktywnych produkt
działa niezależnie od warunków pogodowych.

REDIGO PRO CHRONI PRZED:

Chronione rośliny: jęczmień jary i ozimy,
pszenica jara i ozima, żyto ozime, pszenżyto
jare i ozime, owies.

ZALECENIA DOTYCZĄCE
ZAPRAWIANIA
Maksymalna/zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania:
50-66,7 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem
400‑800 ml wody.

SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Maksymalna norma wysiewu przy użyciu
materiału siewnego zaprawianego
środkiem Redigo Pro wynosi
230 kg/ha dla jęczmienia ozimego i jęczmienia
jarego oraz 250 kg/ha dla pozostałych
gatunków zbóż.

UWAGA!
Środek chroni zboża przed zgorzelą siewek
powodowaną przez kompleks patogenów,
w tym przez grzyby rodzaju Fusarium oraz
grzyb Bipolaris sorokiniana (Cochliobolus
sativus).
Zaprawianie ziarna siewnego środkiem
Redigo Pro zapobiega występowaniu chorób
liści do końca fazy krzewienia.

głownia pyląca jęczmienia

plamistość siatkowa

zgorzel siewek

pleśń śniegowa zbóż i traw

pasiastość liści jęczmienia

głownia źdźbłowa żyta

Działanie zaprawy Redigo Pro na choroby
nalistne w późniejszym okresie pozwala
na ich skuteczniejsze zwalczanie poprzez
opryskiwanie roślin fungicydami.

śnieć cuchnąca pszenicy
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KUKURYDZA
GOTOWA
DO STARTU
Zdaniem ekspertów zajmujących się rentownością uprawy kukurydzy
wysokość plonowania tej rośliny determinowana jest przez: odmianę,
agrotechnikę, a także warunki pogodowe. Na aurę nie mamy żadnego
wpływu – na resztę na szczęście tak.
Niezwykle istotne jest, by decyzje dotyczące wyboru
kwalifikowanych nasion poprzedzić dogłębną analizą
potencjału plonotwórczego konkretnej odmiany,
ich stabilnością i przydatnością dla wybranego kierunku
użytkowania. Ważny jest też wybór odpowiedniej zaprawy
służącej do produkcji materiału siewnego. Choroby grzybowe
zagrażające siewkom mogą przyczynić się do znacznej
redukcji plonu już na samym starcie.
Na początku wegetacji zagrożenie dla młodych roślin
stanowią kompleksy grzybów z rodzaju Fusarium spp.
i Phytium spp.

PROFILAKTYKA – PŁODOZMIAN
I ODPOWIEDNIE STANOWISKO
Najkorzystniejszym przedplonem, który podnosi
żyzność gleby, jest burak uprawiany na oborniku oraz
ziemniaki. Uprawa kukurydzy świetnie sprawdza się także
na stanowiskach po roślinach strączkowych i motylkowatych.
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Zdecydowanie gorszym przedplonem są zboża, które
przyczyniają się nie tylko do pogorszenia właściwości
fizykochemicznych gleby, ale pozostawiają po sobie niewiele
resztek pożniwnych oraz mogą przyczyniać się do wzrostu
poziomu zachwaszczenia i nagromadzeniu się w glebie
grzybów z rodzaju Fusarium.
Istotne jest także odpowiednie przygotowanie pola
oraz wybór optymalnego terminu siewu. Ma to na celu
zapewnienie korzystnych warunków termicznych oraz
wilgotnościowych kiełkującym nasionom, a przez to zwiększa
szanse na pomyślny rozwój siewek. Optymalny termin
siewu uzależniony jest od pogody oraz typu wybranej przez
producenta odmiany. Należy pamiętać, iż wybór terminu
siewu determinuje temperatura gleby na głębokości siewu
nasion, a nie powietrza. Nasiona powinno się wysiewać
możliwie wcześnie, najlepiej, gdy gleba ogrzeje się do około
8ºC w przypadku odmian o ziarnie typu flint i 10‑12ºC dla
odmian o ziarnie typu dent.

Zasiana w optymalnym terminie
agrotechnicznym, w sprzyjających warunkach
kukurydza rośnie szybciej i nie ulega tak łatwo
wczesnowiosennym atakom patogenów,
w tym grzybom.
Także wybór technologii nawożenia ma wpływ na porażenie
chorobami grzybowymi. Szybkodziałające nawozy azotowe,
szczególnie zadane w wysokich dawkach, zwiększają ryzyko
infekcji chorobami fuzaryjnymi.
Jednak najskuteczniejszym narzędziem przeciwdziałającym
porażeniu jest stosowanie zapraw nasiennych – wybór
odpowiedniego produktu jest w stanie zabezpieczyć
już na starcie młodą plantację i znacznie ograniczyć straty
powodowane przez patogeny zagrażające siewkom.
Jest to tym bardziej istotne, że wielu producentów,
niestety, pomija inne zabiegi fungicydowe.

POLE KUKURYDZY BEZ
„PUSTEGO PLACU”
Zgorzel siewek to pierwsza choroba, która może zaatakować
uprawy kukurydzy. Jej sprawcami są grzyby z rodzaju
Fusarium spp. i Phytium spp. Do porażenia może dojść
w różnych stadiach rozwojowych, ale w pierwszej kolejności
obserwujemy objawy charakterystyczne dla zgorzeli
przedwschodowej. W tej fazie, jeszcze gdy nasiona są pod
powierzchnią gleby, dochodzi do infekcji, w wyniku której
kiełki gniją i pękają, co często prowadzi do ich zamierania.
W kolejnym etapie (zgorzel powschodowa) obserwujemy
zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego i żółknięcie
liścieni. Siewki więdną i zamierają. Rośliny, które zostały
porażone, w mniejszym stopniu rosną nadal, ale tempo
ich rozwoju jest upośledzone. Ponadto, osłabione
są podatniejsze na ataki innych patogenów – ich system
odpornościowy nie jest sprawny. Typowym objawem zgorzeli
siewek na plantacjach kukurydzy są „puste place” na polu,
które powstają w miejscach, gdzie obumarły kiełkujące
nasiona lub wypadły siewki.

związana z pojawieniem się mykotoksyn, groźnych nie tylko
dla zdrowia ludzi, ale także skarmianych zainfekowaną paszą
zwierząt.
Skutecznym narzędziem w walce ze zgorzelą siewek
jest preparat Redigo M. Substancje aktywne wchodzące
w skład produktu wykazują działanie powierzchniowe
i układowe, dzięki czemu zaprawa ta skutecznie zabezpiecza
siewki roślin przed infekcją, a także niszczy patogeny,
które już zasiedliły roślinę. Jest to zaprawa grzybobójcza
w formie płynnego koncentratu, przeznaczona wyłącznie
do zaprawiania ziarna kukurydzy w celu zwalczania chorób
grzybowych spowodowanych Fusarium spp. i Pythium spp.

Konsekwencją permanentnej walki roślin z infekcjami
patogenów jest nie tylko spadek plonu, ale także zmiana
jego parametrów jakościowych. Dodatkowo istnieje groźba

Wybór odpowiedniej
ochrony fungicydowej w przypadku
uprawy kukurydzy jest także niezwykle istotny
w kontekście jakości produktu finalnego
– ziarna i kiszonki.
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI
CZYNNYCH
metalaksyl
(związek z grupy fenyloamidów) – 20 g/l
protiokonazol
(związek z grupy triazoli) – 100 g/l

STOSOWANIE
ŚRODKA
Kukurydza (uprawiana na ziarno i kiszonkę)
– zgorzel siewek powodowana m.in. przez
grzyby rodzaju Fusarium i Phytium.

ZALECENIA DOTYCZĄCE
ZAPRAWIANIA
Maksymalna/zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania:
15 ml/jednostkę siewną (50 tys. nasion).
Zalecana ilość wody:
700 – 1500 ml/100 kg nasion.
Zalecane stosowanie
z Peridiam Quality 316
więcej o produkcie na str. 15 i 20

SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Maksymalna norma wysiewu przy użyciu
materiału siewnego zaprawianego środkiem
Redigo M:
2 jednostki siewne na 1 ha.

REDIGO M CHRONI PRZED:

NOWA
ZAPRAWA
FUNGICYDOWA
W KUKURYDZY

Redigo M to odpowiedź Bayer na problem
uporczywych patogenów zagrażających
wschodzącej kukurydzy.
Produkt przeznaczony jest do aktywnej ochrony przed kompleksem
grzybów z rodzaju Fusarium spp. i Phytium spp. będących sprawcami
chorób zgorzelowych, atakujących siewki kukurydzy we wczesnych stadiach
rozwojowych.
Dwie substancje aktywne metalaksyl (związek z grupy fenyloamidów)
i protiokonazol (związek z grupy triazoli) działają kontaktowo i systemicznie.
Produkt nadaje się do stosowania z zaprawami insektycydowymi w kukurydzy.
Redigo M to produkt przeznaczony do zaprawiania przemysłowego przez
użytkowników profesjonalnych przy użyciu certyfikowanego sprzętu.

głownia pyląca jęczmienia

REDIGO M ZAPEWNIA DOBRĄ OCHRONĘ PRZECIWKO
ZGORZELOM
Kompleks zgorzeli, Polska, 5 dośw. polowych

Pythium ultimum, Rumunia, 6 dośw. polowych

90

90
88

86

skutecznośc zwalczania, % Abbott

ziarniak porażony przez
zgorzel siewek

skutecznośc zwalczania, % Abbott

88

84
82
80
78
76
74
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84
82
80
78
76

72

zgorzel siewek – widoczna
grzybnia na siewce

86

70

74
300 ml/100 kg
Standard

100 ml/100 kg
Redigo M

250 ml/100 kg
Standard

100 ml/100 kg
Redigo M

RZEPAK
NA DOBRY
POCZĄTEK
Dość wysoka rentowność i zainteresowanie produkcją rzepaku ozimego powoduje,
że plantatorzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na wystarczająco długą przerwę
w uprawie na tym samym stanowisku, co zwiększa ryzyko nagromadzenia się
w glebie organizmów chorobotwórczych. W takich przypadkach szczególnie
ważne jest precyzyjne i skuteczne zabezpieczenie przyszłego plonu przed
patogenami. Właściwa i staranna agrotechnika może w znaczącym stopniu
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uprawy i wzrostu jej opłacalności.
Pierwszym zabiegiem ochronnym powinno być przedsiewne
zaprawianie ziarna. Nasiona rzepaku są drobne i w związku
z tym zawierają stosunkowo niewielkie ilości substancji
odżywczych dla młodych roślin. Oprócz czynników
pogodowych, rozwój młodych roślin może być również
zakłócony przez różnego rodzaju agrofagi. Zabezpieczenie
przed chorobami występującymi podczas wschodów
zapewnia siewkom optymalne warunki do dalszego rozwoju.
Bardzo rzadki siew, szczególnie w przypadku zrestorowanych
hybryd, zmusza rolników do objęcia specjalną troską
dosłownie każdą roślinę.

ZAPRAWA – NA DOBRY START
W przypadku wyjątkowo ciepłej i wilgotnej jesieni straty
spowodowane chorobami grzybowymi mogą znacznie
oddziaływać na kondycję uprawy. W niesprzyjających
warunkach pogodowych i z uwagi na duży udział rzepaku
w strukturze zasiewów czasami dochodzi do takiego
porażenia, iż plon redukowany jest nawet o połowę. Rzadko,
ale takie sytuacje też mają miejsce, dochodzi do całkowitego
zniszczenia plantacji. Lepiej zatem zabezpieczyć plantacje
przed całym spektrum chorób grzybowych.

CO GROZI RZEPAKOWI?
Jedną z trudniejszych do zwalczenia chorób jest sucha
zgnilizna kapustnych. Może ona prowadzić do całkowitego
zatrzymania przewodzenia wody oraz składników
odżywczych z korzeni do wyższych części roślin, co jest
przyczyną wylegania, przedwczesnego dojrzewania oraz

Przestrzeganie zasad
prawidłowej agrotechniki
i odpowiednie
zabezpieczenie materiału
siewnego jest podstawową
metodą minimalizowania
strat powodowanych
przez choroby grzybowe
w początkowym okresie
wegetacji, zarówno odmian
hybrydowych,
jak i populacyjnych.
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Stosowanie zapraw
i wykonywanie kolejnych
zabiegów fungicydowych
z użyciem profesjonalnych
preparatów, przeprowadzanych
w optymalnych terminach
agrotechnicznych i odpowiednich
dawkach, pozwala producentom
rzepaku na właściwe
zabezpieczenie plonu.

wydania mniejszych i zainfekowanych grzybem nasion.
Przeciwdziałanie polega na unikaniu stosowania uproszczeń
w technologii uprawy, zwalczaniu szkodników, starannym
niszczeniu resztek pożniwnych lub też uprawie odmian
odpornych na tę chorobę. Najskuteczniejszą jednak metodą
zapobiegania suchej zgniliźnie kapustnych jest zaprawianie
nasion oraz dalsza ochrona fungicydowa, odpowiedni dobór
środków, przestrzeganie terminów i dawek.
W przypadku czerni krzyżowych najskuteczniejszym
mechanizmem zabezpieczającym plantacje jest zaprawianie
nasion. Odpowiednia agrotechnika czy niszczenie resztek
pożniwnych w dużej mierze ograniczają możliwość infekcji,
natomiast nie wyeliminują ryzyka porażenia. Grzyby z rodzaju
Alternaria spp. atakują nadziemne części roślin przez cały
okres wegetacji. Efektem ich działania jest ograniczenie
powierzchni asymilacyjnej liści, przedwczesne dojrzewanie
łuszczyn, wykształcenie mniejszych i zainfekowanych nasion
oraz ich osypywanie się.
Mączniak rzekomy, którego sprawcą jest Hyaloperonospora
parasitica, rzadziej atakuje rzepak ozimy, jednak infekcja
tą chorobą może zaważyć na przyszłorocznym plonie, gdyż
w znacznym stopniu potrafi zredukować obsadę roślin.
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Przy dużym porażeniu dochodzi do zamierania siewek i utraty
plantacji. To wyjątkowo groźny patogen. Może atakować
rośliny w różnych fazach ich rozwoju, ale najbardziej
niebezpieczna jest infekcja liścieni oraz pierwszych liści
właściwych, które żółkną i zamierają. Najskuteczniejszym
narzędziem zmniejszającym maksymalnie ryzyko porażenia
siewek jest wysiew zaprawionego odpowiednim fungicydem
materiału siewnego.
Zgorzel siewek powodowana jest przez wiele gatunków
grzybów. Infekcji ulegają kiełkujące nasiona, co może
prowadzić do braku wschodów i konieczności zaorania
plantacji. Najskuteczniejszą metodą ochrony rzepaku
ozimego przed zgorzelą siewek jest wybór kwalifikowanych,
zaprawionych nasion.
Choroby grzybowe mogą atakować uprawy już od momentu
siewu. Wprowadzone do gleby wraz z materiałem siewnym
stanowią czynnik poważnie zagrażający siewkom.
Wysiew odpowiednio zaprawionych nasion powinien być
obligatoryjny. Należy także pamiętać o przemyślanym
doborze zarówno odmiany, jak i samej zaprawy. Warto
rozważyć kupno odmiany cechującej się tolerancją
na poszczególne choroby i środka zaprawiającego z takim
zestawem substancji aktywnych, by zwalczyły one jak
najszersze spektrum chorób. Przykładem takiego produktu
jest Scenic Gold – zaprawa nasienna stworzona specjalnie
do ochrony nasion i siewek rzepaku przed najgroźniejszymi
chorobami grzybowymi występującymi w okresie wschodów.
Środek dobrze radzi sobie we wczesnych objawach suchej
zgnilizny, czerni krzyżowych i zgorzeli siewek.

SCENIC GOLD
JEST STWORZONY
DO PROFESJONALNEGO
ZAPRAWIANIA NASION
RZEPAKU

NOWY
STANDARD

Zalety użytkowe:
•p
 łynny koncentrat,
•b
 ezbarwna formulacja,
•m
 ożliwość doboru Peridiamów i talków,
•d
 oskonale zwalcza choroby,
• s zeroko rejestrowany w krajach UE.

W OCHRONIE
RZEPAKU
ZAWARTOŚĆ
SUBSTANCJI CZYNNYCH

Scenic Gold to zaprawa fungicydowa
przeznaczona do zaprawiania nasion przeciwko
chorobom występującym we wczesnym okresie
rozwoju roślin. Produkt złożony jest z dwóch
substancji aktywnych: fluopilkolidu oraz
fluoksastrobiny. Substancje wykazują różne
mechanizmy działania: aktywność układową
i wgłębną.
Produkt jest bezpieczny dla nasion przechowywanych. Badania
wewnętrzne przeprowadzone w 2016 r. na licznych odmianach rzepaku
(odmiany Bayer) wykazały brak znaczącego opóźnienia wschodów
lub obsady na odmianach testowanych krótko po zaprawianiu
oraz po roku przechowywania.

fluopikolid
(związek z grupy benzamidów) – 200 g/l
fluoksastrobina
(związek z grupy strobilurin) – 150 g/l

STOSOWANIE
ŚRODKA
Rzepak ozimy – zgorzel siewek
(powodowana przez grzyby Phoma lingam,
Alternaria spp.), sucha zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych, mączniak rzekomy
krzyżowych.
Stosowanie środka ochrony roślin
w uprawach i zastosowaniach
małoobszarowych
Odpowiedzialność za skuteczność działania
i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Rzepak jary – zgorzel siewek (powodowana
przez grzyby Phoma lingam, Rhizoctonia
solani), sucha zgnilizna kapustnych, mączniak
rzekomy krzyżowych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE
ZAPRAWIANIA
Maksymalna/zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania:
1 l/100 kg nasion.

objawy zgorzeli

objawy na siewkach

Phoma objawy na siewkach

Zalecane stosowanie z Peridiamami
więcej o produkcie
na str. 15 i 20

SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Maksymalna norma wysiewu nasion
zaprawionych środkiem Scenic Gold wynosi
6 kg na 1 ha.

mączniak rzekomy

Phoma lingam,
Leptosphaeria biglobosa
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SPRAWDZONY
WSPOMAGACZ
ZAPRAWIANIA
CZYLI CZEGO JESZCZE NIE WIESZ
O ZAPRAWIONYM ZIARNIE

Prawidłowe przeprowadzenie procesu zaprawiania
ziarna wymaga nie tylko odpowiedniego sprzętu,
ale również wiedzy i doświadczenia. Bardzo
często niepowodzenia wynikają z technicznej strony
przeprowadzania tego zabiegu. W celu zmniejszenia
ryzyka stosuje się preparaty wspomagające zaprawianie.
Czym one dokładnie są?
Polimery te mają na celu polepszenie pokrycia nasion zaprawą,
zwiększenie przyczepności zaprawy oraz w końcowym efekcie
poprawę sypkości nasion. Niektóre ze wspomagaczy posiadają
w swoim składzie elementy poprawiające kiełkowanie
i początkowy wzrost roślin. Suma wymienionych elementów
przyczynia się do doskonałego nałożenia preparatów,
co pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności biologicznej
zaprawy w polu.
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Takim produktem są Peridiamy firmy Bayer Crop Science.
To preparaty sformułowane na bazie wody, które stanowią
element kompatybilny z materiałem siewnym oraz całym
procesem zaprawiania. Peridiamy tworzą przepuszczalną
powłokę na powierzchni nasion bez znaczącej modyfikacji
ich kształtu, wielkości i wagi. I to oznacza, że są
bezpieczne dla nasion i nie wpływają na przebieg
procesu kiełkowania.

PERIDIAMY TO TAKŻE:
• lepsze rozłożenie zaprawy na nasionach,
• dobra przyczepność zaprawy
do powierzchni ziarna,
• lepsza sypkość i brak zbrylania się nasion,
• bezpieczeństwo nasion, operatora
i środowiska potwierdzone przez Bayer
SeedGrowth.

POLECANE PRODUKTY
Zboża

RODZINA PRODUKTÓW MARKI PERIDIAM
TO TRZY UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ LINIE:
• Peridiam Quality – zapewnia najwyższe standardy
w powlekaniu, zwiększa przyczepność i obniża pylenie,
wpływając na jakość zaprawianego materiału.
• Peridiam Extra – zwiększa odporność na ścieranie
zaprawy, wpływając jednocześnie na wyrównanie
powierzchni nasion. Dzięki specjalnie zaprojektowanym
otoczkom stanowi rozwiązanie dla trudnych warunków
związanych z klimatem lub sprzętem.
• Peridiam Active – formuła wzbogacona
mikroskładnikami dającymi nasionom i młodym roślinom
lepszy start.
Produkty serii Peridiam stosowane mogą być
z powodzeniem w zaprawianiu ziarna zbóż oraz nasion
rzepaku i kukurydzy. Niezależnie od zastosowanych
wspomagaczy zaprawę powinno dobierać się zawsze
pod kątem przewidywanego wystąpienia poszczególnych
patogenów zagrażających uprawie.

•P
 eridiam Quality 103 – z zawartością czerwonego
barwnika, wzmacnia wybarwienie ziarna, daje wysoki
poziom redukcji pylenia.
•P
 eridiam Quality 111 – bezbarwny, pozwala na znaczne
obniżenie pylenia, ma pozytywny wpływ na sypkość
nasion.
•P
 eridiam Active 109 – czerwony, redukuje pylenie i ma
pozytywny wpływ na kiełkowanie (wyrównanie wschodów,
wzrost korzeni).

Kukurydza
•P
 eridiam Quality 316 – o mocnym, czerwonym barwieniu,
daje ładne pokrycie i wybarwienie, wysoka redukcja
pylenia, wyraźna poprawa płynności zaprawionych nasion.

Rzepak
•P
 eridiam Quality 208 – o zabarwieniu niebieskim,
do stosowania z bezbarwnym talkiem Fluency FP 24003.
•P
 eridiam Quality 009 – bezbarwny do stosowania
z talkami barwnymi, pozwalającymi uzyskać pożądany
kolor powłoki nasion.
Obydwa produkty dają wysoki poziom pokrycia i jednolity
wygląd zaprawionych nasion, doskonałą kontrolę pylenia,
poprawiają sypkość zaprawionych nasion.

POZNAJ KORZYŚCI
SYPKOŚĆ
BEZ DODATKU
PERIDIAM

Z DODATKIEM
PERIDIAM

VS
Dodatek Peridiamu zwiększa
sypkość materiału siewnego

15%

podczas zaprawiania
o
i wysiewania.

PRZYCZEPNOŚĆ
BEZ DODATKU
PERIDIAM

Z DODATKIEM
PERIDIAM

VS
Dodatek Peridiamu zwiększa przyczepność

95%

zaprawy do nasion i redukuje o
wytwarzanie pyłu podczas zaprawiania,
pakowania i wysiewu.
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CENTRA
SEEDGROWTH

WSPARCIE KLIENTÓW W EUROPIE I NA ŚWIECIE
Centra SeedGrowth Bayer istnieją na całym świecie
i tworzą sieć profesjonalnego wsparcia partnerów.
To tu klientom oferowane są spersonalizowane szkolenia,
doradztwo, dostęp do analiz, testów, a także porady
techniczne. Nad wszystkim czuwa doświadczony personel
gotowy do udzielenia praktycznych informacji przez cały
rok, na miejscu lub w terenie.
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Wickham Market
WIELKA BRYTANIA

Kursk
ROSJA

Shakopee

Monheim am Rhein

STANY ZJEDNOCZONE

NIEMCY

Beijing
CHINY

Krasnodar
ROSJA

Méréville

Akeno

FRANCJA

Guadalajara

JAPONIA

Binh Duong

MEKSYK

WIETNAM

Surabaya
INDONEZJA

Paulinia
Ghacabuco

BRAZYLIA

Pinkenba

Nigel

AUSTRALIA

AFRYKA POŁUDNIOWA

ARGENTYNA

Havelock
NOWA ZELANDIA

CENTRA BAYER SEEDGROWTH
WSPIERAJĄCE KLIENTÓW
NA CAŁYM ŚWIECIE

Celem usług proponowanych przez Centra SeedGrowth jest
wzrost i ochrona inwestycji każdego z klientów.
Wszystko to dzięki nieustannemu rozwojowi i wiedzy na
temat zaprawiania nasion zdobytej w ciągu około 100 lat.

Usługi realizowane dla klientów Bayer to m.in.:
szkolenia, doradztwo i wsparcie techniczne.
W Europie znajdują się dwa ośrodki: w Monheim
(Niemcy) oraz we Francji, niedaleko Paryża.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ CENTRA SEEDGROWTH BAYER
Doradcy szkolą, edukują i dzielą się specjalistycznym
doświadczeniem i wiedzą na temat:
• materiału siewnego,
• sprzętu,
• produktów,
• receptury, czyli znajomości środków i warunków
połączonych z doświadczeniem nabytym w pracy.

Sukces zaprawiania tkwi w jego wysokiej
jakości. Główne składowe powodzenia tego
procesu to:
• skuteczność biologiczna zaprawy,
• przyczepność powłoki do nasion,
• sypkość/płynność nasion,
• wygląd zaprawionego ziarna.
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ZAGLĄDAMY DO
EUROPEJSKICH
ABY SPRAWDZIĆ ICH MOŻLIWOŚCI
I SPECYFIKĘ.

CENTRUM ZAPRAWIANIA
W MONHEIM
WSPARCIE ZA ZACHODNIĄ GRANICĄ
Fachowcy z Niemiec docierają do klientów na całym
świecie i stykają się z problemami dotyczącymi wielu roślin
uprawnych w specyficznych warunkach klimatycznych
i na rozmaitym sprzęcie – dzięki temu mogą testować
różne rozwiązania. Duży nacisk w Monheim kładziony
jest np. na odpowiednie doczyszczenie ziarna – działanie
to mocno wpływa na wydajność, jakość zaprawienia, a także
ma znaczenie ekonomiczne – zmniejsza bowiem straty
i ubytki plonu.
Można zobaczyć tu kilka różnych modeli zaprawiarek ruchu
ciągłego i porcjowych. Mała zaprawiarka laboratoryjna
służy do przeprowadzania prób „na żywo”. W hali klienci
mogą obejrzeć i przekonać się, jak na jakość zaprawiania
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wpływa zmiana któregokolwiek z parametrów procesu:
ilości wody, czasu zaprawiania, wreszcie czystości ziarna.
Podczas zaprawiania bierze się także pod uwagę estetykę
i wizualną atrakcyjność ziarna.
W laboratorium analitycznym przeprowadza się tzw. próby
Heubacha, czyli bada się poziom pylenia. Obecnie to jedno
z ważniejszych działań – dzięki niemu unika się unoszenia
kurzu, w którym mogą znajdować się drobiny środka ochrony
roślin. Test jest niezbędnym elementem potwierdzenia jakości
nasion w zakładach certyfikowanych ESTA. To kluczowy
wskaźnik w procesie wprowadzania nasion do obrotu
i ma na celu sprawdzenie, czy będą one bezpieczne dla
środowiska.

DWÓCH
OŚRODKÓW,
CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWE
W MÉRÉVILLE
FRANCUSKI ODDZIAŁ ZE 100-LETNIĄ TRADYCJĄ
Drugi europejski oddział Bayer to miejsce z ponad 100-letnią
historią hodowli roślin. W Méréville przeprowadza się proces
tworzenia i produkcji Peridiamów. Ten sposób doskonalenia
nasion to korzyści dla producentów materiału siewnego, którzy
otrzymują gotowy produkt. Niewątpliwymi zaletami stosowania
Peridiamów jest zwiększenie przyczepności zaprawy do nasion
oraz poprawienie sypkości. W Méréville prowadzone są także
nieustanne badania nad technologią otoczkowania, czyli
możliwościami ulepszenia istniejących i wprowadzenia nowych
rozwiązań w dziedzinie zaprawiania materiału siewnego.
Aktualne możliwości technologiczne pozwalają na tworzenie
10‑15 specyficznych rodzajów powłok, służących do powlekania
powierzchni nasion. Prowadzone badania pozwalają
naukowcom na stworzenie produktów umożliwiających jeszcze
lepsze pokrycie materiału siewnego, zmniejszenie pylenia oraz
zwiększenie odporności na ścieranie zaprawy.
W laboratoriach testowany jest najpierw sam proces zaprawiania, ocenia się efekt finalny, czyli równomierność pokrycia
nasion. Dzięki maszynie do symulacji siewu nasion można
ocenić sypkość uzyskanego materiału siewnego wpływającą

na precyzję siewu w warunkach polowych. A w laboratorium
kiełkowania zespół badawczy dokładnie testuje zdolność
kiełkowania zaprawionych nasion w warunkach zbliżonych
do polowych.
Ideą Centrów SeedGrowth Bayer jest kompleksowe
wsparcie rolniczych inwestycji. Do dyspozycji Klienta
są najnowsze rozwiązania i pomoc z dziedziny zaprawiania
materiału siewnego. Co ważne, ośrodki te szczególną wagę
przywiązują do łączenia najnowszych technologii z ochroną
środowiska naturalnego.

Dynamiczny rozwój produkcji ściśle łączy się z ochroną środowiska.
W Méréville nacisk położony został na optymalizację zużycia wody oraz energii,
a także na wprowadzenie strategii dotyczącej zerowej emisji zanieczyszczeń
do atmosfery.
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KRÓTKA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW
PERIDIAM® ACTIVE 109
Rodzaj preparatu
Składniki aktywne
Forma użytkowa
Sposób działania

wspomagacz procesu zaprawiania, przeznaczony do stosowania z fungicydami
mieszanina formulantów do powlekania nasion z dodatkiem Zn, Mo, Mn
płynny koncentrat (FS)
preparat poprawia przyczepność zaprawy, równomierność zaprawienia oraz trwałość
zaprawy na nasionach, wspomaga wschody, wzrost i rozwój młodych roślin

Rośliny

pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto i owies

Dawka

100 ml środka/100 kg nasion

Uwagi

kolor czerwony; do stosowania z zaprawami zbożowymi; opakowanie: 200 l

PERIDIAM® QUALITY 103
Rodzaj preparatu
Składniki aktywne
Forma użytkowa
Sposób działania

wspomagacz procesu zaprawiania, przeznaczony do stosowania z insektycydami
i fungicydami
mieszanina formulantów do powlekania nasion
płynny koncentrat (FS)
preparat poprawia przyczepność zaprawy, równomierność zaprawienia oraz trwałość
zaprawy na nasionach

Rośliny

pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto i owies

Dawka

60‑100 ml środka/100 kg nasion z fungicydami
120 ml środka/100 kg nasion z fungicydem i insektycydem

Uwagi

kolor czerwony; do stosowania z zaprawami zbożowymi; opakowanie: 200 l

PERIDIAM® QUALITY 208
Rodzaj preparatu
Składniki aktywne
Forma użytkowa
Sposób działania

wspomagacz procesu zaprawiania, przeznaczony do stosowania z insektycydami
i fungicydami
mieszanina formulantów do powlekania nasion
płynny koncentrat (FS)
preparat poprawia przyczepność zaprawy, równomierność zaprawienia oraz trwałość
zaprawy na nasionach rzepaku

Rośliny

rzepak

Dawka

300‑600 ml środka/100 kg nasion

Uwagi

kolor niebieski; do stosowania z preparatem Scenic Gold; opakowanie: 200 l

PERIDIAM® QUALITY 316
Rodzaj preparatu
Składniki aktywne
Forma użytkowa
Sposób działania
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wspomagacz procesu zaprawiania, przeznaczony do stosowania z insektycydami
i fungicydami
mieszanina formulantów do powlekania nasion
płynny koncentrat (FS)
preparat poprawia przyczepność zaprawy, równomierność zaprawienia oraz trwałość
zaprawy na nasionach

Rośliny

kukurydza

Dawka

100-300 ml środka/100 kg nasion

Uwagi

kolor czerwony; do stosowania z preparatem Redigo M; opakowanie: 200 l

BARITON® SUPER 97,5 FS
Rodzaj preparatu
Składniki aktywne
Forma użytkowa
Sposób działania
Zwalczane szkodniki
i choroby
Rośliny chronione
Dawka
Uwagi

zaprawa nasienna
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 37,5 g/l; protiokonazol (związek z grupy
triazoli) – 50 g/l; tebukonazol (związek z grupy triazoli) –10 g/l
płynny koncentrat zawiesinowy do zaprawiania (FS)
środek o działaniu powierzchniowym i układowym
fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy,
pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy
maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 100 ml środka/100 kg
ziarna siewnego z dodatkiem 400‑800 ml wody
środek przeznaczony do stosowania przy użyciu zaprawiarek porcjowych, ślimakowych
oraz o działaniu ciągłym

REDIGO® PRO 170 FS
Rodzaj preparatu
Składniki aktywne
Forma użytkowa
Sposób działania
Zwalczane szkodniki
i choroby
Rośliny chronione
Dawka

Uwagi

zaprawa grzybobójcza do przedsiewnego zaprawiania nasion
protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 150 g/l, tebukonazol (związek z grupy
triazoli) – 20 g/l
płynny koncentrat (FS)
środek o działaniu układowym
głownia pyląca jęczmienia i pszenicy, głownia źdźbłowa żyta, śnieć cuchnąca pszenicy,
pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa zbóż i traw,
zgorzel siewek
jęczmień jary i ozimy, pszenica jara i ozima, żyto ozime, pszenżyto jare i ozime, owies
50 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400‑800 ml wody (głownia pyląca, śnieć
cuchnąca,); 66,7 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400‑800 ml wody (pleśń
śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia)
do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych
z zamkniętą strefą mieszania materiału siewnego

REDIGO® M 120 FS
Rodzaj preparatu
Składniki aktywne
Forma użytkowa
Sposób działania
Zwalczane szkodniki
i choroby
Rośliny chronione

zaprawa nasienna przeznaczona do zaprawiania wyłącznie kukurydzy
metalaksyl (związek z grupy fenyloamidów) – 20 g/l, protiokonazol (związek z grupy
triazoli) – 100 g/l
płynny koncentrat (FS)
środek o działaniu powierzchniowym i układowym
zgorzel siewek powodowana m.in. przez grzyby rodzaju Fusarium i Phytium
kukurydza

Dawka

maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 15 ml/ jednostkę siewną
(50 tys. nasion), zalecana ilość wody: 700-1500 ml/100 kg nasion

Uwagi

do zaprawiania ziarna kukurydzy wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu
przystosowanego do zapraw ciekłych i zawiesinowych

SCENIC® GOLD
Rodzaj preparatu
Składniki aktywne
Forma użytkowa
Sposób działania
Zwalczane szkodniki
i choroby
Rośliny chronione

zaprawa nasienna przeznaczona do zaprawiania rzepaku przeciwko chorobom
występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin
fluopikolid (związek z grupy benzamidów) – 200 g/l; fluoksatrobina (związek z grupy
strobilurin) – 150 g/l
płynny koncentrat (FS)
środek o działaniu wgłębnym i układowym
zgorzel siewek (powodowana przez grzyby Phoma lingam, Alternaria spp., Rhizoctonia
solani), sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
rzepak

Dawka

maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1 l/100 kg nasion

Uwagi

do zaprawiania nasion wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Zabieg
powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu
podczas przechowywania, transportu.
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JAKOŚĆ MATERIAŁU
SIEWNEGO

1 Czyszczenie
nasion

2

Przygotowanie
receptury

3 Zaprawienie
materiału
siewnego

Na całym świecie Bayer zwraca szczególną uwagę
na bezpieczne obchodzenie się z zaprawami nasiennymi.
W Europie Komisja Europejska wprowadziła konkretne
zalecenia w odniesieniu do jakości procesu zaprawiania
nasion oraz jakości zaprawionych nasion. Obecnie dotyczy

PODSTAWĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI
ZAPRAWIANIA SĄ ZDROWE I CZYSTE
NASIONA, WARTOŚCIOWA ZAPRAWA,
SKALIBROWANE URZĄDZENIA ORAZ
RECEPTURA.

W EFEKCIE OTRZYMUJEMY
NASIONA:
• o wysokim stopniu pokrycia produktem
i jednolitym rozkładzie zaprawy między
nasionami, co zapewnia skuteczność
biologiczną w polu,
• z dobrą przyczepnością produktu i niskim
poziomie pylenia,

4 Magazynowanie
i dystrybucja

zaprawionych
5 Wysiew
nasion

to już całego procesu – począwszy od właściwości
produktu po zastosowanie w czasie zaprawiania,
w tym na postępowanie z zaprawionym materiałem
nasiennym w zakładach zaprawiania nasion oraz
na samym siewie – rolnik!

MATERIAŁ
SIEWNY

SPRZĘT

JAKOŚĆ
ZAPRAWIANIA
•
•
•
•

Skuteczność biologiczna
Przyczepność do nasion
Sypkość/płynność
Wygląd

• o odpowiedniej sypkości i łatwym
przepływie na linii produkcyjnej oraz
w siewnikach, co zwiększa efektywność
i bezpieczeństwo pracy,
• o atrakcyjnym wyglądzie i zabarwieniu.
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PRODUKTY

RECEPTURA

Stosuj rękawice nitrylowe i kombinezon ochronny.
To najtańsze i skuteczne sposoby dbania o swoje
zdrowie w pracy – zarówno podczas napełniania
opryskiwacza, jak i udrażniania dysz lub mycia
opryskiwacza po zabiegu.

Opakowania po środkach ochrony roślin przepłucz
trzykrotnie, popłuczyny wlej do opryskiwacza,
przedziuraw ostrym narzędziem opakowanie i oddaj
do punktu zakupu lub firmy Remondis.

Stosuj maski zgodnie ze wskazaniami na etykiecie
produktu. Dobierz właściwą maskę do używanych
preparatów: przeciwpyłową, filtrującą,
pochłaniającą itp. – tak, aby nie wdychać pyłu
ze sproszkowanych lub granulowanych preparatów
ani rozpylonej cieczy roboczej.

Bądź szczególnie ostrożny, stosując środki
owadobójcze w uprawach atrakcyjnych dla pszczół
(rzepak, kwitnące drzewa i krzewy). Niektórych
środków nie wolno stosować w okresie kwitnienia
upraw, by nie szkodzić pszczołom. Również kwitnące
chwasty są atrakcyjne dla pszczół.

Środki ochrony roślin przechowuj pod kluczem,
by niepowołane osoby nie były narażone
na przypadkowy kontakt.

Przestrzegaj okresu prewencji dla pszczół, czyli czasu,
który musi upłynąć od zakończenia zabiegu do oblotu
pszczół. Zabiegi wykonuj zawsze po oblotach pszczół.

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

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl
OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE, POMOC MEDYCZNA:

PO
ZAPRAWIANIU

PODCZAS
ZAPRAWIANIA

PRZED
ZAPRAWIANIEM

Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09
Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

1

Używaj wyłącznie produktów
o wysokiej jakości przeznaczonych dla
danego materiału siewnego.

2

Produkty przechowuj w zamykanym
magazynie odpowiednim dla środków
ochrony roślin.

3

4

Stosuj skuteczne środki ochrony
indywidualnej – rękawice, okulary,
maskę, kombinezon i buty z wysoką
cholewką – zgodnie ze wskazówkami
na etykiecie.

5

Aby zapewnić poprawność aplikacji,
urządzenia do obróbki materiału
siewnego muszą być regularnie
sprawdzane, serwisowane i regulowane.

6

7

Produkty mieszaj zgodnie
z zaleceniami na etykiecie; przed
dodaniem kolejnego składnika należy
dokładnie wymieszać poprzedni.

8

Zwróć uwagę, aby niczego nie
rozlać. W wypadku rozlania trzeba
starannie zebrać ciecz, aby uniknąć
zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza
wód naturalnych.

9

10

11

12

Upewnij się, że zaprawiony materiał
siewny jest niedostępny dla dzieci,
osób trzecich oraz zwierząt domowych.

Podczas pracy z zaprawionym
materiałem siewnym unikaj
zanieczyszczenia dłoni. Zawsze zakładaj
rękawice ochronne.

Przed stosowaniem produktu
uważnie przeczytaj etykietę
oraz instrukcję użytkowania; zwróć
szczególną uwagę na wskazówki
bezpieczeństwa i zasady użytkowania.

Zaprawianiu poddawaj wyłącznie
dobrze oczyszczony materiał siewny,
aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska
przez pokryte zaprawą pyły.

Wodę po myciu zaprawiarki zużyj
do zrobienia kolejnej cieczy użytkowej
lub zneutralizuj w sposób zgodny
z przepisami o odpadach. Opakowania
należy usuwać jako odpad niebezpieczny.

Po zabiegu należy wyczyścić
odzież ochronną, umyć ręce
i wziąć prysznic.
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Czekamy na Twoje pytania:
/// zboża
Dariusz Szymański

+48 600 459 753

/// r zepak
Dorota Muszyńska

+48 600 459 750

/// kukurydza
Katarzyna Gallewicz

+48 602 414 992

/// technologia zaprawiania
Andrzej Żmijewski
+48 604 158 567

/// www.agro.bayer.com.pl
/// w ww.seedgrowth.bayer.com

