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Szanowni Klienci,
Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem Dobrego Agronoma 2021.
W Katalogu przedstawiamy naszą ofertę produktową – środki ochrony roślin, nawozy i inne produkty do
produkcji rolnej. Katalog Dobrego Agronoma zawiera przede wszystkim preparaty z handlu równoległego,
cieszące się niesłabnącą popularnością i zaufaniem Klientów. Posiadamy ponad siedemdziesiąt
preparatów zarejestrowanych w uprawach rolniczych, sadowniczych oraz warzywnych i stale poszerzamy
nasze portfolio.
Nowościami, do których chcemy Państwa zachęcić są rejestracje własne Rudnikagro. Jesteśmy
właścicielem i producentem fungicydów Hogibis 450 EC i Prank 450 EC (str.13, 20) oraz herbicydu
Tarracco® 700 SC (str. 30, 32).
20 lat działalności Rudnikagro jest dowodem dużego zaufania, jakim darzą ﬁrmę nasi Kontrahenci, a to
daje nam największą satysfakcję. Współpraca z producentami rolnymi i ﬁrmami handlowymi,
zaopatrywanie ich w nawozy i środki do produkcji rolnej, skup płodów rolnych to nasza codzienność, ale
i możliwość doskonalenia świadczonych usług.
Dzięki Państwu realizujemy wyzwania, jakie stawia przed nami branża agro i to dla Was stale się
rozwijamy.
Zapraszamy do współpracy,

Prezes Zarządu
Mariusz Rudnicki

Rudnikagro Sp. z o.o.
ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin
tel.: 91 461 25 64
e-mail: info@rudnikagro.pl
www.rudnikagro.pl
www.sklep.rudnikagro.pl

Proponowane zabiegi agrotechniczne w pszenicy ozimej
Tecnophyt PH
Protect - płyn do czyszczenia opryskiwacza
Lebosol- Mangan, ZM Grow/ZMC Grow
Lebosol-Bor
Certes 480 SL
- 0,75l/ha

Lebosol-Kupfer

Midas 250 EC / Midas Duo 250 EC
– 0,4l/ha

Apron-X 190 EC - 1,25-1,5l/ha
Preiner - 0,7-1l/ha
Eldorado - 1l/ha
Rodeo 50 EW - 0,2-0,3l/ha
Silvestro 250 EC - 0,75-1l/ha
Acador Plus*
1,5-2l/ha

Demeter 250 SC - 0,6l/ha
Dedal 497 SC - 0,5-0,6l/ha
Sendo 60 EC 1,2-1,5l/ha
Areva 200 EC - 1l/ha
Arbiter 520 EC - 0,75-1,25l/ha
Hogibis 450 EC / Prank 450 EC - 1l/ha

Tarot 200 EC / Tarot Pro 200 EC - 0,15-0,25l/ha
Tekapo 025 EC - 0,25l/ha
Delta 50 EW - 0,25l/ha
Miros 20 SP/Marabel 20 SP
- 0,12kg/ha

Nokaut 75 WG - 0,2kg/ha
Kojot 306 SE - 0,4-0,6l/ha

Modivo 60 CS - 60-80ml/ha

Artegon 450 WG - 33g/ha

Insektus Duo 500 EC - 50ml/ha

Laserto 50 SC - 0,1l/ha
Laserto D 550 SC - 0,1l/ha
Difenikan 500 SC - 0,3l/ha
Retro 170 FS
50-66,7ml/100kg ziarna
Goliat 025 FS
- 200ml/100kg

Paxio 50 EC - 0,6-0,9l/ha j/w
Flash 069 EW
1-1,2l/ha j/w

Goliat Trio 660 FS
– 200ml/100kg

Komandos 560 SC - 0,4-0,5l/ha

Savea 333 FS
- 150ml/100kg
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Proponowane zabiegi agrotechniczne w rzepaku
Protect - płyn do czyszczenia opryskiwacza
Tecnophyt PH
Delta 50 EW - 0,25l/ha
Tekapo 025 EC - 0,25l/ha
Miros 20 SP / Marabel 20 SP - 0,12kg/ha
Modivo 60 CS - 60-80ml/ha
ZM Grow
/ZMC Grow

ZM Grow/ZMC Grow

Insektus Duo 500 EC - 50ml/ha

Lebosol-Mangan
Lebosol-Bor
Prince 400 SC/Prince Duo 400 SC
- 1,25-2,1l/ha

Foster Forte 150 EC - 0,75-1,7l/ha
Aria 100 EC - 0,4-0,75l/ha (j;w)

Sticker 550 EC
- 0,5-1l/ha

Hogibis 450 EC / Prank 450 EC - 1l/ha

Demeter 250 SC - 0,8-1l/ha

Prima 450 EC - 1-1,5l/ha (j)
Trident 375 SC - 0,3-0,5l/ha (w)
Sendo 60 EC - 1,2-1,5l/ha (j;w)
Tauron 240 EC - 0,7-1l/ha (j;w)
Delta 50 EW - 0,12-0,15l/ha
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Proponowane zabiegi agrotechniczne w buraku cukrowym

ZM Grow/ZMC Grow
Lebosol-Mangan
Lebosol-Bor
Lebosol-Kupfer

Protect - płyn do czyszczenia opryskiwacza
Tecnophyt PH
Delta 50 EW - 0,1-0,2 l/ha
Tekapo 025 EC - 0,2 l/ha
Insektus Duo 500 EC - 50ml/ha
Nabos 50 WG/Nabos 2 50 WG - 30g/ha

Etos 500 SC - 0,2 l/ha x 3 zabiegi;
możliwa mieszanina z innymi herbicydami.
Aria 100 EC - 0,6-1,5 l/ha
Dedal 497 SC - 0,5-0,6 l/ha

Tarracco 700 SC - 3x1,5l/ha
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Nawozy

FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY
REGULATORY
WZROSTU
ZAPRAWY

Roślina chroniona

pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime

Substancja aktywna

ﬂuksapyroksad 41,6 g/l , epoksykonazol 41,6 g/l, piraklostrobina 66,6 g/l

Zwalczane choroby

łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana
liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów,
rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia rynchosporioza zbóż

Dawka

2l/ha

Acador Plus*

Produkt referencyjny
Adexar Plus

*produkt zawiera epoksykonazol, sprzedaz mozliwa do 1 marca 2021.

Apron-X 190 EC Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu powierzchniowym
i układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych
i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Roślina chroniona

pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy i jary

Substancja aktywna

protiokonazol 100 g/l, ﬂuoksastrobina 50 g/l, biksafen 40 g/l

Zwalczane choroby

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza
kłosów, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Dawka

1,0-1,25l/ha

Apron-X 190 EC

Produkt referencyjny
Variano Xpro 190 EC

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

Acador Plus to fungicyd, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do
stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Zwalczane choroby

brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość
źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew. Arbiter 520 EC ogranicza występowanie czerni kłosów, fuzarioza
kłosów, rynchosporioza zbóż plamistość siatkowa liści, rdza karłowa

Dawka

0,75-1,25l/ha

Areva 200 EC to środek grzybobójczy w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym,
wgłębnym i lokalnie systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż przed
chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona

pszenica ozima, jęczmień jary

Substancja aktywna

pentiopyrad 200g/l

Zwalczane choroby

brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza
plew, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia,
rynchosporioza zbóż

Dawka

1l/ha

FUNGICYDY
HERBICYDY

prochloraz 320g/l, tebukonazol 160g/l, proquinazid 40 g/l

INSEKTYCYDY

Substancja aktywna

REGULATORY
WZROSTU

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary

ZAPRAWY

Roślina chroniona

NAWOZY

Areva 200 EC

Produkt referencyjny
Vertisan 200 EC

Arbiter 520 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu spryskiwaczy polowych.

SKUP ZBÓŻ

Arbiter 520 EC

Produkt referencyjny
Wirtuoz 520 EC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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Roślina chroniona

ziemniak, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, burak ćwikłowy

Substancja aktywna

ﬂuazynam 500g/l

Zwalczane choroby

alternarioza, zaraza ziemniaka (nać i bulwy), alternarioza naci marchwi, alternarioza naci pietruszki, alternarioza buraka (liście)

Dawka

0,2-0,4l/ha

FUNGICYDY

Bolero 500 SC

Produkt referencyjny
Banjo 500 SC

Caspara 400 SC Fungicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu
powierzchniowym i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego.

Roślina chroniona

truskawka (uprawa w polu i pod osłonami), wiśnia, sałata głowiasta, sałata
liściowa (uprawa w polu i pod osłonami), uprawy małoobsz (koper ogrodowy,
pietruszka naciowa, szczypiorek, szczaw, szpinak, rośliny przyprawowe)

Substancja aktywna

izofetamid 400g/l

Zwalczane choroby

szara pleśń, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, zgnilizna twardzikowa

Dawka

0,9-1,2l/ha

Caspara 400 SC

Produkt referencyjny
Kenja 400 SC

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

HERBICYDY

Bolero 500 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu
kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera
korzeniowego i buraka ćwikłowego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

10

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Zwalczane choroby

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści,
septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów, rdza
jęczmienna, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, chwościk
buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka

Dawka

0,5-0,6l/ha

*produkt zawiera epoksykonazol, sprzedaz mozliwa do 1 marca 2021.

Demeter 250 SC

Produkt referencyjny
Tazer 250 SC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Demeter 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych
roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych
(pomidor pod osłonami).

Roślina chroniona

pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak ozimy kukurydza,
ziemniak, fasola, kalaﬁor, brokuł, pomidor

Substancja aktywna

azoksystrobina 250 g/l

Zwalczane choroby

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna
pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów,
plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia,
czerń zbóż, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna
twardzikowa, żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy,
alternarioza, rizoktonioza ziemniaka, rdza szparaga, purpurowa plamistość
pędów, antraknoza fasoli, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora,
alternarioza pomidora

Dawka

0,5-3l/ha

FUNGICYDY
HERBICYDY

tiofanat metylowy 310 g/l, epoksykonazol 187 g/l

INSEKTYCYDY

Substancja aktywna

REGULATORY
WZROSTU

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, burak cukrowy

ZAPRAWY

Roślina chroniona

SKUP ZBÓŻ

Dedal 497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej,
pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego i buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

NAWOZY

Dedal 497 SC*

Produkt referencyjny
Duet Ultra 497 SC
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FUNGICYDY
HERBICYDY

Eldorado to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do
stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami
grzybowymi.

Roślina chroniona

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

Substancja aktywna

benzowindyﬂupyr 75g/l, protiokonazol 150 g/l

Dawka

Produkt referencyjny
Elatus Era

rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa
jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia.
1l/ha

Graviole 38 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami
przechowalniczymi: gorzką zgnilizną jabłek, gorzką zgnilizną gruszek oraz mokrą zgnilizną gruszek. Środek GRAVIOLE 38 WG stosuje się przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Roślina chroniona

jabłoń i grusza – choroby przechowalnicze

Substancja aktywna

boskalid 25,2% (252 g/kg), piraklostrobina 12,8% (128 g/kg)

Zwalczane choroby

gorzka zgnilizna jabłek, gorzka zgnilizna gruszek, mokra zgnilizna gruszek.

Dawka

0,8kg/ha

Graviole 38 WG

Produkt referencyjny
Bellis 38 WG

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Zwalczane choroby

Eldorado
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Roślina chroniona

pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, rzepak ozimy i jary

Substancja aktywna

prochloraz 450g/l

Zwalczane choroby

choroby łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza liści, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.

Dawka

1l/ha

FUNGICYDY

Hogibis 450 EC i Prank 450 EC fungicydy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu
wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.

HERBICYDY

rejestracja własna
Rudnikagro

Środki przeznaczone do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, rzepak ozimy i jary

Substancja aktywna

prochloraz 450g/l

Zwalczane choroby

choroby łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza liści, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.

Dawka

1l/ha

NAWOZY

Roślina chroniona

ZAPRAWY

Prima Duo 450 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku
ozimego przed chorobami grzybowymi.

SKUP ZBÓŻ

Prima Duo 450 EC

Produkt referencyjny
Atak 450 EC

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Hogibis 450 EC
Prank 450 EC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY
REGULATORY
WZROSTU
ZAPRAWY

Roślina chroniona

pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary

Substancja aktywna

piraklostrobina 150 g/l, ﬂuksapyroksad 75 g/l

Zwalczane choroby

brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, plamistość siatkowa jęczmienia,
rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, rdza
brunatna żyta,

Dawka

0,75-1,5l/ha

Revolte 250 SC Fungicyd, wysoce selektywny koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC),
o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego. Substancja
czynna mandipropamid należy do grupy FRAC 40.

Roślina chroniona

ziemniak, pomidor, szpinak, botwina, burak liściowy, uprawy małoobsz (pomidor,
oberżyna (bakłażan) uprawiane pod osłonami i w szklarniach, brokuł, kalaﬁor,
kapusta brukselska uprawiane w polu, cukinia uprawiana pod osłonami i w
szklarniach i wiele innych)

Substancja aktywna

mandipropamid 250g/l

Zwalczane choroby

zaraza ziemniaka (nać i bulwy), mączniak rzekomy, fytoftoroza

Dawka

0,6l/ha, wyjątek cykoria i chmiel – patrz etykieta

Preiner

Produkt referencyjny
Priaxor

Revolte 250 SC

Produkt referencyjny
Revus 250 SC

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

Preiner jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu układowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi w: pszenicy ozimej,
jęczmieniu jarym i ozimym, pszenżycie ozimym oraz w życie ozimym.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary, jabłoń, grusza,
winorośl, rośliny ozdobne uprawiane w szklarni

Substancja aktywna

cyﬂufenamid 50g/l

Zwalczane choroby

mączniak prawdziwy zbóż i traw; mączniak jabłoni, mączniak prawdziwy,
mączniak prawdziwy winorośli; dodatkowo w uprawie pszenżyta ogranicza
występowanie brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści, w
uprawie jęczmienia jarego ogranicza występowanie plamistości siatkowej liści
jęczmienia, rdzy jęczmienia, rynchosporiozy zbóż, w uprawie jęczmienia ozimego ogranicza występowanie plamistości siatkowej liści jęczmienia, rynchosporiozy zbóż.

Rubikon 67,8 WG*

Rubikon 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi ziemniaka, winorośli, tytoniu, uprawianych w gruncie: pomidora,
cebuli, brokuła, kalaﬁora, sałaty, roślin ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami: ogórka i roślin ozdobnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Roślina chroniona

ziemniak, pomidor, cebula, inne warzywa i rośliny ozdobne

Substancja aktywna

metalaksyl - M 3,8%, mankozeb 64%

Zwalczane choroby

alternarioza, zaraza ziemniaka, mączniak rzekomy, bielik krzyżowych /rdza biała
krzyżowych, fytoftoroza (liści i łodyg)

Dawka

2-2,5kg/ha

FUNGICYDY
REGULATORY
WZROSTU

Produkt referencyjny
Ridomil Gold
Pepite 67,8 WG

0,1-0,5l/ha

ZAPRAWY

Dawka

HERBICYDY

Roślina chroniona

INSEKTYCYDY

Rodeo 50 EW jest środkiem grzybobójczym, w formie emulsji oleju w wodzie, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek RODEO 50 EW stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

SKUP ZBÓŻ

Rodeo 50 EW

Produkt referencyjny
Kendo 50 EW

NAWOZY

* produkt zawiera mankozeb, sprzedaz mozliwa do 31 października 2021.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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Roślina chroniona

pszenica ozima i jara, rzepak ozimy

Substancja aktywna

metkonazol 60 g/l

Zwalczane choroby

septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów, sucha zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza

Dawka

0,7l-1,5l/ha

FUNGICYDY

Sendo 60 EC

Produkt referencyjny
Sirena 60 EC

Spector 33 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób. Środek przeznaczony do stosowania przy
użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Roślina chroniona

groch pastewny, groch siewny, łubin wąskolistny, biały i żółty, malina, czarna
porzeczka,truskawka, wiśnia, inne warzywa i owoce

Substancja aktywna

piraklostrobina 67g/kg, boskalid 267g/kg

Zwalczane choroby

mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie stemphylium, czerń
krzyżowych, szara pleśń, alternarioza naci, mączniak prawdziwy, zaraza
ziemniaka, alternarioza, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy
truskawki, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, rdza pora, fytoftoroza pora,
alternarioza pora, rizoktonioza

Dawka

0,5-1,8kg/ha

Spector 33 WG

Produkt referencyjny
Signum 33 WG

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

HERBICYDY

Sendo 60 EC Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego. Zgodnie z klasyﬁkacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI).

16

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Roślina chroniona

pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary, żyto

Substancja aktywna

protiokonazol 125g/l , tebukonazol 125g/l

Zwalczane choroby

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści,
septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż,,
rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa liści

Dawka

0,75-1,0l/ha

FUNGICYDY
HERBICYDY

Silvestro 250 EC Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Roślina chroniona

pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary

Substancja aktywna

proquinazid 200 g/l

Zwalczane choroby

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna
plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, plamistość siatkowa, rdza
jęczmienia

Dawka

0,15-0,25l/ha

Mieszaniny

W wybranych uprawach można stosować łącznie z preparatem Zamir 40 EW

ZAPRAWY

Tarot 200 EC i Tarot Pro 200 EC to środki grzybobójcze w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy
ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin.
Między innymi zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba. Środek indukuje naturalną odporność roślin. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

SKUP ZBÓŻ

Produkt referencyjny
Talius 200 EC

NAWOZY

Tarot 200 EC
Tarot Pro 200 EC

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Silvestro 250 EC

Produkt referencyjny
Protendo Extra

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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Roślina chroniona

jabłoń, grusza

Substancja aktywna

proquinazid 200g/l

Zwalczane choroby

mączniak jabłoni, mączniak jabłoni (na gruszy)

Dawka

0,2-0,3/ha

FUNGICYDY

Tarot Sad 200 EC

Produkt referencyjny
Talius Sad

Tauron 240 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego i jarego przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.

Tauron 240 EC

Produkt referencyjny
Tilmor 240 EC

Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Środek przeznaczony do stosowania przy
użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona

rzepak ozimy i jary

Substancja aktywna

protiokonazol 80 g/l, tebukonazol 160 g/l

Zwalczane choroby

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń

Dawka

0,75-1l/ha

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

HERBICYDY

Tarot Sad 200 EC Fungicyd w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu powierzchniowym, do
stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego. Substancja czynna środka należy wg. FRAC do grupy 13.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Zwalczane choroby

sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), biała plamistość liści
rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)

Dawka

0,35/ha

Vivero 500 SC/Vivero Duo 500 SC Vivero 500 SC i Vivero Duo 500 SC to fungicydy w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie pomidora, bakłażana, papryki, ogórka, cukinii, melona w uprawie pod osłonami oraz pieczarki w pieczarkarniach przed chorobami grzybowymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, plecakowych i
półkowych. Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach/pieczarkarniach o trwałej konstrukcji,
odizolowanej od podłoża.

Roślina chroniona

pieczarka – w uprawie pod osłonami typu pieczarkarnia, pomidor, bakłażan,
papryka, ogórek, cukinia, melon - w uprawie pod osłonami typu szklarnia

Substancja aktywna

metrafenon 500g/l

Zwalczane choroby

mączniak prawdziwy pomidora, mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy
dyniowatych, daktylium

Dawka

0,04-0,3l/ha; pieczarka – 1ml/m² podłoża

FUNGICYDY
HERBICYDY

difenokonazol 250g/l, paklobutrazol 125g/l

INSEKTYCYDY

Substancja aktywna

REGULATORY
WZROSTU

rzepak ozimy (regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu)

ZAPRAWY

Roślina chroniona

NAWOZY

Vivero 500 SC /
Vivero Duo 500 SC

Produkt referencyjny
Vivando

Trident 375 SC Fungicyd i regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do stosowania w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin i ich wyleganiu oraz w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek zawiera dwie substancje czynne z grupy triazoli, w tym difenokonazol związek grzybobójczy należący do grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI - DMI (wg FRAC Grupa 3).

SKUP ZBÓŻ

Trident 375 SC

Produkt referencyjny
Toprex 375 SC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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Nowość Rudnikagro!

Prochloraz zarejestrowany
w zbożach ozimych, rzepaku ozimym i jarym.
Wybierz najwyższą jakość i najlepszą cenę!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wilczomlecz
obrotny.
chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa
chwasty odporne: samosiewy rzepaku.

Dawka

0,05l/ha

Aria 100 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i
innych chwastów jednoliściennych w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych. Aria 100 EC jest
herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka
widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści.
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek przeznaczony do
stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Roślina chroniona

burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch, fasola, kapusta głowiasta,
marchew, pietruszka, truskawka i uprawy małoobsz.

Substancja aktywna

propachizafop 100g/l

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica
trwała.
chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

Dawka

0,5-1,5l/ha

FUNGICYDY
HERBICYDY

oksyﬂuorofen 480g/l
INSEKTYCYDY

Substancja aktywna

REGULATORY
WZROSTU

cebula uprawiana z siewu

ZAPRAWY

Roślina chroniona

SKUP ZBÓŻ

Aria 100 EC

Produkt referencyjny
Agil-S 100 EC

Agat 480 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu kontaktowym. Po aplikacji na powierzchnię gleby tworzy
warstewkę nad jej powierzchnią, dzięki czemu kiełkujące chwasty zamierają stykając się ze środkiem. Bezpośredni
kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów powoduje również ich zamieranie. Substancja czynna oksyﬂuorofen zaliczana jest do inhibitorów oksydazy protoporﬁrynogenowej (PPO). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy chloroﬁlu.
Światło uaktywnia biologiczne działanie oksyﬂuorofenu. Objawy działania środka pojawiają się krótko po wykonaniu
oprysku. W miejscu kontaktu środka z rośliną następuje szybkie odwodnienie tkanek, następnie pojawiają się chlorotyczne plamy przypominające swoim wyglądem poparzenia i nekrozy, co prowadzi do szybkiej śmierci roślin. Całkowity efekt
działania środka (zasychanie roślin) występuje po około 7 dniach od wykonania zabiegu. Środek stosować tylko na
chwasty w fazie liścieni do fazy 1 pary liści.

NAWOZY

Agat 480 SC

Produkt referencyjny
Goal 480 SC
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FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY
REGULATORY
WZROSTU

Roślina chroniona

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

Substancja aktywna

ﬂorasulam 150g/kg, aminopyralid 300 g/kg

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: chaber bławatek, ﬁołek polny do fazy 5 liści (BBCH 15), gwiazdnica
pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna,
ostrożeń polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty),
samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
chwasty średniowrażliwe: ﬁołek polny powyżej fazy 5 liści (BBCH 15), jasnota purpurowa, ostróżeczka wschodnia
chwasty wrażliwe: ambrozja bylicolistna, ﬁołek polny do fazy 5 liścia (BBCH 15),
komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty),
samosiewy rzepaku, samosiewy słonecznika, tobołki polne
chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny

Dawka

25-33g/ha

Roślina chroniona

ziemniak, fasola, groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona

Substancja aktywna

bentazon 480g/l

SKUP ZBÓŻ

Benta Duo 480 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w ziemniaku, fasoli, grochu
jadalnym na suche nasiona oraz grochu jadalnym zielonym.

Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota
różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian
polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski,
jasnota purpurowa, krzywoszyj polny.
Chwasty średnio wrażliwe: ﬁołek polny, komosa biała, przetacznik polny, wilczomlecz obrotny.
Chwasty średnioodporne: chwastnica jednostronna, samosiewy rzepaku oraz
chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.

NAWOZY

ZAPRAWY

Artegon 450 WG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej(WG), stosowany
nalistnie. Zgodnie z klasyﬁkacją HRAC substancja czynna ﬂorasulam zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna aminopyralid do grupy
O.
Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym, uzupełniającym się sposobie działania. Substancja czynna ﬂorasulam blokuje
działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, zaś substancja czynna aminopyralid powoduje blokadę auksyn, tj. hormonów
roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Ponadto, zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Środek pobierany jest
poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybsze, natomiast
w warunkach niskich temperatur (około 5oC) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w
fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm

Dawka

2,5-3l/ha
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Artegon 450 WG

Benta Duo 480 SL

Produkt referencyjny
Dragon 450 WG

Produkt referencyjny
Basagran 480 SL

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

aklonifen 600 g/l

Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, ﬁołek polny, komosa biała
Chwasty średnio wrażliwe: rdestówka powojowata, (syn. rdest powojowaty).
Chwasty odporne: iglica pospolita

Dawka

2,5-3l/ha

Difenikan 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie ﬁołka polnego) w
pszenicy ozimej oraz w sadach jabłoniowych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę
herbicydową.

Roślina chroniona

pszenica ozima, sady jabłoniowe

Substancja aktywna

diﬂufenikan 500 g/l

Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe: pszenica: ﬁołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity;
sady: ﬁołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: pszenica: przetacznik perski, przytulia czepna; sady:
jasnota purpurowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski, przytulia czepna.

FUNGICYDY

pszenica 0,3l/ha; sady 0,6l/ha
NAWOZY

Dawka

HERBICYDY

Substancja aktywna

INSEKTYCYDY

ziemniak, uprawy małoobsz. takie jak groch zwyczajny (uprawiany na suche
nasiona), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, czosnek i inne

REGULATORY
WZROSTU

Roślina chroniona

ZAPRAWY

Difenikan 500 SC

Produkt referencyjny
Diﬂanil 500 SC

Bingo 600 SC Herbicyd selektywny, o działaniu kontaktowym, występującym w formie koncentratu do sporządzania
zawiesiny wodnej. Zgodnie z klasyﬁkacją HRAC substancja czynna aklonifen zaliczana jest do grupy F3. Herbicyd
stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liścienie oraz
koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie
liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie chloroﬁlu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z
czym zwalcza zachwaszczenie wtórne. Nierównomierne pokrycie oraz złe przygotowanie powierzchni gleby może obniżyć
skuteczność działania środka. Na glebach gliniastych i piaszczystych środek można stosować przed i po wschodach
rośliny uprawnej, a na glebach organicznych tylko po wykiełkowaniu rośliny uprawnej.

SKUP ZBÓŻ

Bingo 600 SC

Produkt referencyjny
Bandur 600 SC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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Roślina chroniona

burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)

Substancja aktywna

etofumesat 500g/l

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: ﬁołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota
różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik
pospolity, tobołki polne; samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion w stadium
liścieni), szarłat szorstki
chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest
powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, rdest ptasi,
chwasty odporne: perz właściwy

Dawka

0,2l/ha x 3 zabiegi; możliwa mieszanina z innymi herbicydami

Mieszaniny

Etos 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha (dawki dzielone)
Etos 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha + Goltix 700 SC
(dawki dzielone) 1l/ha

Flash 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w
pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. Środek Flash 069 EW stosuje się przy użyciu
opryskiwaczy polowych

Roślina chroniona

pszenica ozima, pszenżyto ozime,jęczmień jary, pszenica jara

Substancja aktywna

fenoksaprop-P 69g/l

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, miotła
zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka powojowata, ﬁołek polny
chwasty odporne: przytulia czepna

Dawka

1-1,2l/ha, z adiuwantem 0,5l/ha

FUNGICYDY

Etos 500 SC

Flash 069 EW

Produkt referencyjny
Kemiron Koncentrat 500 SC

Produkt referencyjny
Foxtrot 069 EW

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

HERBICYDY

Etos 500 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowanym doglebowo lub nalistnie w mieszankach z innymi herbicydami. Środek przeznaczony jest do zwalczania
chwastów jednorocznych w uprawie buraka cukrowego. Środek przeznaczony do stosowania przy uzyciu opryskiwaczy
polowych. Etos 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu
poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścieniową i w mniejszym stopniu
poprzez korzenie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach (faza liścieni).
Preparat zaleca się stosować 3 krotnie każdorazowo w fazie siewek chwastów w mieszaninie z innymi herbicydami.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Substancja aktywna

ﬂuazyfop-P-butylowy 150 g/l

Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe: owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż - dawka
0,63 - 0,83 l/ha; miotła zbożowa, wyczyniec polny – dawka 0,83 l/ha; perz właściwydawka 1,7l/h

Komandos 560 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów
dwuliściennych w zbożach ozimych. Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne o różnym
sposobie działania. Diﬂufenikan pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów, a zastosowany po wschodach
chwastów wchłaniany jest także przez ich liście, natomiast ﬂufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl
kiełkujących chwastów. Diﬂufenikan i ﬂufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje
utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja
optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach
rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Środek przeznaczony do
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto.

Substancja aktywna

diﬂufenikan 280 g/l, ﬂufenacet 280 g/l

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe np: chaber bławatek, dymnica pospolita, ﬁołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła
zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik
polny, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny,
rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki
polne, wyka kosmata.
chwasty średnio wrażliwe np: bodziszek drobny, przetacznik bluszczykowy.

Dawka

0,4-0,5l/ha

FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY

burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy, uprawy małoobsz (burak pastewny, rzepak
jary, cebula, marchew, papryka i inne warzywa, wiśnia, porzeczka i inne owoce, inne
rośliny)

REGULATORY
WZROSTU

Komandos 560 SC

Produkt referencyjny
Komplet 560 SC

Roślina chroniona

ZAPRAWY

Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda
i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża
jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W
warunkach suszy skuteczność działania środka Foster Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu.

SKUP ZBÓŻ

Foster Forte 150 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie,
przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Zgodnie z klasyﬁkacją HRAC
substancja czynna ﬂuazyfop-P-butylowy została zaklasyﬁkowana do grupy A. Foster Forte 150 EC jest herbicydem
selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów
chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

NAWOZY

Foster Forte 150 EC

Produkt referencyjny
Fusilade Forte 150 EC
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FUNGICYDY
HERBICYDY

Roślina chroniona

pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies

Substancja aktywna

ﬂorasulam 50g/l

Zwalczane chwasty

Zboża ozime – dawka 0,1 l/ha
Chwasty wrażliwe :gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka
polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty (syn. rdestówka powojowata).
Chwasty średnio odporne :chaber bławatek, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest ptasi.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, ﬁołek polny
Zboża jare – dawka 0,1 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, maruna bezwonna, rdest powojowaty
(rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, przytulia czepna,
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, rdest plamisty, poziewnik szorstki.
Chwasty średnio odporne: komosa biała, ﬁołek polny, jasnota purpurowa.
Chwasty odporne: bodziszek drobny
Zboża jare – 0,08 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka
powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, chaber bławatek
Chwasty odporne: ﬁołek polny, komosa biała, bodziszek drobny

Dawka

0,08-0,1 l/ha

Laserto 050 SC

Produkt referencyjny
Saracen 050 SC

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Laserto 050 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie.Zgodnie z klasyﬁkacją HRAC
substancja czynna ﬂorasulam zaliczana jest do grupy B.
Laserto 050 SC jest herbicydem zaliczanym do inhibitorówdziałania enzymu - syntetazy acetylomleczanowej (ALS), biorącego
udziału w biosyntezie aminokwasów, co w konsekwencji powoduje zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Produkt pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany do innych części rośliny. Efekt działania pojawia się po kilku dniach. Symptomy
pojawiają się najpierw na górnych stożkach wzrostu rośliny, jako nekrozy i chlorozy. Górne liście są zwiędnięte i stopniowo efekt
ten dotyka liście z niższych partii rośliny. Widoczne są także chlorozy lub czerwienienie liści. Następuje też spowolnienie lub
zahamowanie wzrostu. Całkowita zaschniecie liści następuje po 7-10 dniach w korzystnych warunkach lub do 6-8 tygodni w
niekorzystnych.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Substancja aktywna

diﬂufenikan 500g/l, ﬂorasulam 50g/l

Zwalczane chwasty

Stosowanie środka na jesieni (dawka środka: 75 ml/ha)
Chwasty wrażliwe: ﬁołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny,
maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik perski, przytulia czepna,
rdest ptasi, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: samosiewy rzepaku
Stosowanie środka na wiosnę (dawka środka: 100 ml/ha)
Chwasty wrażliwe bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, ﬁołek polny,
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, łoczyga pospolita, mak
polny, ostrożeń polny, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny,
przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowy) rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica
drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: samosiewy rzepaku, powój polny, łoboda rozłożysta.
Chwasty średniodporne komosa biała.

Dawka

75-100ml/ha

FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY

pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime

REGULATORY
WZROSTU

Roślina chroniona

ZAPRAWY

Laserto D 550 SC Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyﬁkacją HRAC substancja czynna ﬂorasulam zaliczana jest do grupy B, a
substancja czynna diﬂufenican zaliczana jest do grupy F1.
Herbicyd zawierający dwie biologicznie czynne substancje o odmiennych mechanizmach działania. Substancja czynna
ﬂorasulam blokuje działanie enzymów roślinnych - aminokwasów syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje w
konsekwencji zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach.
Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe,
górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów
dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach. Substancja czynna diﬂufenikan
należy do grupy fenoksynikotynoanilidów, które działają jak inhibitor biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów.
Karotenoidy są barwnikami wymaganymi do procesu fotosyntezy u roślin. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek
liścii rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diﬂufenikan najlepiej działa na młode,
aktywnie rosnące chwasty. Diﬂufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

Laserto D 550 SC

Produkt referencyjny
Saracen Delta 550 SC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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Roślina chroniona

pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, owies, kukurydza

Substancja aktywna

tritosulfuron 250g/kg (25%); dikamba 500g/kg (50%)

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota rożowa, komosa biała,
maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest
plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia,
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żołtlica drobnokwiatowa.
chwasty średnio wrażliwe, np.: bodziszek drobny, chaber bławatek, ﬁołek polny, mak polny,
przetacznik perski, przetacznik polny.
chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi.
chwasty odporne, np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.

Dawka

0,2kg/ha

Mieszaniny

Nokaut 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha
Nokaut 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha+ Olbras 88 EC 1l/ha

Paxio 50 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie występującym w formie
koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyﬁkacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy A
(inhibitory ACCazy). Środek stosować w okresie najwyższej wrażliwości chwastów trawiastych (BBCH chwastów 10-19), tj.: od
pojawienia się pierwszego liścia z pochewki liściowej do fazy dziewięciu lub więcej liści, na chwasty aktywnie rosnące i
niezakryte przez roślinę uprawną.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Roślina chroniona

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

Substancja aktywna

pinoksaden 50g/l

Zwalczane
chwasty
Dawka

pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime - miotła zbożowa, wyczyniec
polny,
żyto - miotła zbożowa,
pszenica jara, jęczmień jary - owies głuchy, chwastnica jednostronna

Dawka

0,6-0,9l/ha

FUNGICYDY

Nokaut 75 WG

Paxio 50 EC

Produkt referencyjny
Mocarz 75 WG

Produkt referencyjny
Axial 50 EC

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

HERBICYDY

Nokaut 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów. W warunkach sprzyjających
działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają sie po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4
tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące sie we wczesnych fazach rozwojowych
– od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie sa niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla
rośliny uprawnej.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Roślina chroniona

rzepak ozimy

Substancja aktywna

propyzamid 400g/l

Zwalczane chwasty

miotła zbożowa, samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowaty,
przytulia czepna (tylko jesienią w dawce 2,1 l/ha), rdest powojowaty

Dawka

1,25-2,1 l/ha

FUNGICYDY

Prince 400 SC i Prince Duo 400 SC to środki chwastobójcze w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą,
stosowane nalistnie, przeznaczone do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w rzepaku
ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Prince 400 SC pobierany jest głównie
przez korzenie chwastów. Środek działa na chwasty zarówno przed wschodami jak i po wschodach.

HERBICYDY

Produkt referencyjny
Turbopropyz 400 SC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

ziemniak, uprawy małoobsz. (soja, słonecznik, bobik)

Substancja aktywna

metobromuron 500g/l

Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe:dymnica pospolita, ﬁołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy,
poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku,
starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity,
tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, przytulia czepna,
psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rdest plamisty, szczyr roczny
(na dawkę 3 l/ha).
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się

Dawka

2-4l/ha

ZAPRAWY

Roślina chroniona

SKUP ZBÓŻ

Pro-Metobro 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą,
stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów
jednoliściennych w uprawie ziemniaka, soi, słonecznika i bobiku.
Jest produktem pobieranym przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy ich kiełkowania do
fazy rozety. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

NAWOZY

Pro-Metobro 500 SC

Produkt referencyjny
Proman 500 SC

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Prince 400 SC
Prince Duo 400 SC
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FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY

Tarracco® 700 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, koncentrat w formie
stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).
Zgodnie z klasyﬁkacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C1. Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do
inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II.
Pierwsze objawy działania środka to występujące po kilku dniach od zastosowania żółknięcie, widoczne w przestrzeniach
międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach najstarszych liści. Następnie widoczne jest silne zahamowanie
wzrostu i zasychanie rośliny.
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.

Roślina chroniona

burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny

Substancja aktywna

metamitron 700g/l

Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty
rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, ﬁołek polny, przytulia czepna

Dawka

3x1,5l/ha

Tarracco® 700 SC

Rejestracja własna
Rudnikagro

Twist 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie,
przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze.

Twist 25 WG

Produkt referencyjny
Titus 25 WG

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona

kukurydza, ziemniak, pomidor

Substancja aktywna

rimsulfuron 250g/kg

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica
pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna,
samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
chwasty średnio wrażliwe: ﬁołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz
obrotny.
chwasty średnioodporne: przetacznik perski.

Dawka

20-60g/ha

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

* Znak zastrzeżony Rudnikagro sp. z o.o.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Roślina chroniona

kukurydza

Substancja aktywna

bromoksynil - 90 g/l, terbutylazyna - 250 g/l

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: ﬁołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa
biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest
powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna (w dawce 2,0 l/ha)
chwasty odporne: ostrożeń polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie i głęboko
korzeniące się.

Dawka

1,6-2l/ha

FUNGICYDY

Zorba 340 SE i Zorba 340 SE to środki chwastobójcze w formie zawiesino-emulsji, stosowane powschodowo, przeznaczone do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Preparat zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Bromoksynil działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście, terbutylazyna pobierana jest przez liście i korzenie roślin wrażliwych, wykazuje
długotrwałe działanie w glebie. Środek powoduje zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy
chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

HERBICYDY

Produkt referencyjny
Zeagran 340 SE

INSEKTYCYDY

Zorba 340 SE*
Zorba Duo 340 SE*

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

* produkt zawiera bromoksynil, sprzedaz mozliwa do 31 lipca 2021.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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Rejestracja własna
Rudnikagro
Herbicyd przeznaczony do ochrony
burak cukrowego, pastewnego
i ćwikłowego.

Tarracco® 700 SC zwalcza m.in.:
.
.
.
.
.
.
.
.

® Znak zastrzeżony Rudnikagro sp. z o.o.

ﬁołka polnego
gorczycę polną
gwiazdnicę pospolitą
komosę białą
przytulię czepną
rdest plamisty
tasznika pospolitego
tobołki polne

Zwalczane szkodniki

owocówka jabłkóweczka, zwójkówki liściowe, stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze), tantniś krzyżowiaczek, omacnica prosowianka, owocówka śliwkóweczka, zwójka
cyklamenowa (kapuściana), piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, błyszczka
jarzynówka

Dawka

50ml-210ml/ha

Coxima Nematocyd w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu kontaktowym i układowym.
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona

ziemniak, uprawy małoobsz. (marchew, pietruszka, seler, pasternak,
burak ćwikłowy)

Substancja aktywna

ﬂuopyram 400g/l

Zwalczane szkodniki

mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny, guzaki, korzeniak szkodliwy,
cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju Trichodorusspp.
iTylenchorhynchusspp.

Dawka

0,625l/ha

FUNGICYDY
HERBICYDY

chlorantraniliprol 200g/l

INSEKTYCYDY

Substancja aktywna

REGULATORY
WZROSTU

jabłoń, ziemniak, kapusta głowiasta biała, kukurydza, uprawy małoobsz.
(grusza, śliwa, winorośl, kalaﬁor i inne)

ZAPRAWY

Roślina chroniona

NAWOZY

Coxima

Produkt referencyjny
Velum Prime

Corleone 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania insektów. Na roślinie działa
powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i
żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

SKUP ZBÓŻ

Corleone 200 SC

Produkt referencyjny
Coragen 200 SC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY
REGULATORY
WZROSTU
ZAPRAWY

Roślina chroniona

pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy i jary,
jabłoń, śliwa, pomidor, kapusta i inne rośliny warzywne

Substancja aktywna

deltametryna 50 g/l

Zwalczane szkodniki

mszyca burakowa, pchełka burakowa, drobnica burakowa, śmietka ćwiklanka,
mszyce, skrzypionki, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, gnatarz rzepakowiec, chowacz brukwiaczek, pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, słodyszek
rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego), szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik),
mszyca kapuściana, kwieciak jabłkowiec, mszyca jabłoniowa, kwieciak malinowiec, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca różano - szczeciowa, skoczek
różany

Dawka

0,1-0,25l/ha

Emporia 018 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owadów szkodliwych w
uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży.

Delta 50 EW

Emporia 018 EC

Produkt referencyjny
Decis Mega 050 EW

Produkt referencyjny
Acaramic 018 EC

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

Roślina chroniona

grusza, truskawka, malina, jeżyna, oberżyna, ogórek, papryka, pomidor,
chryzantema, róża.

Substancja aktywna

abamektyna 18g/l

Zwalczane szkodniki

miodówka gruszowa plamista, przędziorek chmielowiec, wciornastek zachodni,
miniarki

Dawka

0,5-1,2l/ha

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

Delta 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych,
sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy
użyciu opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Zwalczane szkodniki

stonka ziemniaczana, wciornastki, połyśnica marchwianka, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, kwieciak malinowiec,
śmietka cebulanka, miniarka porówka, światłówka naziemnica, bawełnówka
egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny, muszka
plamoskrzydła

Dawka

125-750ml/ha

Insektus Duo 50 EC Insektycyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i
żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach roślin rolniczych,
warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona

pszenica ozima i jara, jęczmień jary, ziemniak, rzepak ozimy, kapusta głowiasta,
groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, por, uprawy małoobsz (burak cukrowy,
burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń, len, konopie, bobik, burak pastewny,
sałata, brokuł, bób, fasola, kalaﬁor, inne warzywa i rośliny ozdobne)

Substancja aktywna

cypermetryna 500g/l

Zwalczane szkodniki

mszyca zbożowa, skrzypionki, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, słodyszek
rzepakowy, chowacz podobnik, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka, mszyca
grochowa, wciornastki, szarek komośnik, tarczyk mgławy, tarczyk złotosmugi,
drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, poskrzypka szparagowa,
poskrzypka dwunastokropkowa, zmieniki, gąsienice zjadające liście, bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, pchełki, piętnówka, kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek, wciornastki, chowacz czterozębny – ograniczenie
występowania

Dawka

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

0,05-0,06l/ha

FUNGICYDY
HERBICYDY

cyjanotraniliprol 100g/l
INSEKTYCYDY

Substancja aktywna

REGULATORY
WZROSTU

ziemniak, marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy, cebula uprawiana z
dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek,
szalotka, szczypiorek, kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalaﬁor,
kapusta brukselska, truskawka

ZAPRAWY

Roślina chroniona

SKUP ZBÓŻ

Insektus Duo 500 EC

Produkt referencyjny
Cyperkill Max 500 EC

Filary 100 OD Insektycyd w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu
kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Paraliż owadów następuje w ciągu
kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po
3-6 dniach od zabiegu. Substancja czynna cyjantraniliprol należy do grupy IRAC 28.

NAWOZY

Filary 100 OD

Produkt referencyjny
Benevia 100 OD
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Roślina chroniona

ziemniak, rzepak ozimy, rośliny sadownicze, warzywne i ozdobne, lasy i uprawy
leśne, plantacje nasienne świerka i modrzewia

Substancja aktywna

acetamipryd 20%

Zwalczane szkodniki

larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik,
pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, gnatarz rzepakowiec,
mszyce, toczyk gruszowiaczek, owocówka jabłkóweczka, owocnica jabłkowa, pryszarek
jabłoniak, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka, nasionnica trześniówka, owocnice
śliwowe, owocówka śliwkóweczka, opuchlaki, brudnica mniszka, chrabąszcze, zwójki
jodłowe, barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta, boreczniki sosnowe, śmietka modrzewiowa, osnuja gwiaździsta, ochojniki, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka
różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, miodówka gruszowa
plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta, śluzownica ciemna,
kwieciak gruszowiec, pryszczarek gruszowiec, misecznik śliwowy, licinek tarninaczek,
kwieciak pestkowiec, ogrodnica niszczylistka, pryszczarek borówkowiec, krzywik maliniaczek, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec, krzywik porzeczkowiaczek, pryszczarek porzeczkowiak liściowy, owocnica
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec, zmieniki, wciornastek grochowiec, wciornastek
tytoniowiec, Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa,
strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, pchełka burakowa, drobnica
burakowa, chowacz szczypiorak, młode gąsiennice wgryzki szczypiórki, pchełki, skoczogonki, mączlik szklarniowy, wciornastek zachodni, miniarki, krobik modrzewiowiec

FUNGICYDY
ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

HERBICYDY

Miros 20 SP i Marabel 20 SP to środki owadobójcze w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i
żołądkowym, przeznaczone do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, roślin
sadowniczych, warzywnych, ozdobnych, w lasach, w leśnych szkółkach iglastych i liściastych drzew i krzewów, w uprawach
leśnych, na plantacjach nasiennych świerka i modrzewia. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Mogą być
stosowane przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych oraz aparatury agrolotniczej.

Dawka

Marabel 20 SP
Miros 20 SP

Modivo 60 CS

Produkt referencyjny
Mospilan 20 SP

Produkt referencyjny
Nexide 60 CS

0,08-0,4kg/ha

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

Modivo 60 CS Insektycyd w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym
przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Zgodnie z klasyﬁkacją IRAC substancja czynna gamma-cyhalotryna należy do grupy 3A.
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Roślina chroniona

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy, rzepak
jary

Substancja aktywna

gamma-cyhalotryna 60g/l

Zwalczane szkodniki

mszyca zbożowa, skrzypionki, chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz
czterozębny

Dawka

50-80ml/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Zastosowanie

dezynsekcja magazynów i nasion przeznaczonych do konsumpcji

Substancja aktywna

pirymifos metylowy 500 g/l

Zwalczane szkodniki

wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

Dawka

1l/1000m²; 0,8ml/1t nasion

FUNGICYDY

Rovar Bis 500 EC i Rovar Duo 500 EC to środki owadobójcze w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczone do dezynsekcji pustych pomieszczeń
magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji

HERBICYDY

Produkt referencyjny
Actellic 500 EC

Roślina chroniona

dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych

Substancja aktywna

pirymifos metylowy 225g/kg

Zwalczane szkodniki

szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów: wołek zbożowy, trojszyk ulec,
spichrzel surynamski, kapturnik zbożowiec, omacnica spichrzanka, rozkruszek
mączny.

Dawka

1 świeca na 400-500 m3 pomieszczenia

ZAPRAWY

Rovar 20 FU Insektycyd o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, w formie generatora dymu, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, w których występują
szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

NAWOZY

świeca dymna

Produkt referencyjny
Actellic 20 FU

SKUP ZBÓŻ

Rovar 20 FU

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Rovar Bis 500 EC
Rovar Duo 500 EC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY
REGULATORY
WZROSTU
ZAPRAWY
SKUP ZBÓŻ
NAWOZY
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Sagitta Insektycyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). W roślinie działa układowo.
Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej
ochrony i integrowanej produkcji. W przypadku roślin ozdobnych, truskawki, bakłażana, pomidora, papryki i ogórka
środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.
Zgodnie z klasyﬁkacją IRAC substancja czynna ﬂupyradifuron zaliczana jest do grupy butenolidów - 4D.

Roślina chroniona

jabłoń, grusza, chmiel, rośliny ozdobne (w uprawie pod osłonami typu
szklarnia), uprawy małoobsz. truskawka; bakłażan, pomidor, papryka, ogórek
(uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia)

Substancja aktywna

ﬂupyradifuron 200 g/l

Zwalczane szkodniki

mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyce,
mączlik szklarniowy, miodówka jabłoniowa, Owocnica jabłkowa,
miodówka gruszowa plamista, mszyca śliwowo-chmielowa (wektor
wirusa mozaiki chmielu - HpMV), mszyca gruszowo-podbiałowa,
mszyca gruszowo – przytuliowa, mszyca ogórkowa, mączliki

Dawka

0,4-0,9l/ha

Tekapo 025 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych
i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona

pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, peluszka, bobik, len,
rośliny warzywne

Substancja aktywna

beta-cyﬂutryna 25g/l

Zwalczane szkodniki

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy,
podskórnik gruszowy, wzdymacz gruszowy, pordzewiacz śliwowy, wielkopąkowiec porzeczkowy, roztocz truskawkowiec

Dawka

0,2-0,4l/ha

Sagitta

Produkt referencyjny
Sivanto Prime

Tekapo 025 EC*

Produkt referencyjny
Bulldock 025 EC

* produkt zawiera beta-cyﬂutrynę, sprzedaz mozliwa do 30 maja 2021.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Zastosowanie

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

Substancja aktywna

etefon 480 g/l

Dawka

0,75-1,5l/ha

FUNGICYDY

Certes 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Certes 480 SL
stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu. Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega
wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości
łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

HERBICYDY

Produkt referencyjny
Cerone 480 SL

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Zastosowanie

pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime i owies

Substancja aktywna

trineksapak etylu 250g/l

Dawka

0,3l-0,6l/ha

ZAPRAWY

Midas 250 EC i Midas Duo 250 EC to środki z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej. Produkty te stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta, pszenżyta ozimego oraz pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa siewnego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim
poziomem nawożenia azotowego. Środki do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. Środki pobierany są głównie
przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu
się międzywęźli. Nie powodują redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega
wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz
warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie
stosowania środków. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środków silniejszym skróceniem międzywęźli.

SKUP ZBÓŻ

Produkt referencyjny
Moddus 250 EC

NAWOZY

Midas 250 EC
Midas Duo 250 EC

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Certes 480 SL
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Zastosowanie

złocień doniczkowy, poinsecja

Substancja aktywna

daminozyd 850 g/kg

Dawka

0,25-0,5 kg/ha

FUNGICYDY

Scarlet 85 SG

Produkt referencyjny
B-nine 85 SG

Stopper

Produkt referencyjny
1,4Sight

Stopper Regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie płynu do stosowania techniką aerozolowania na gorąco lub
zimno, przeznaczony do stosowania w przechowalniach ziemniaka.

Zastosowanie

ziemniak (zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania)

Substancja aktywna

1,4-dimetylonaftalen 980g/kg

Dawka

20 ml/1000 kg bulw

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

HERBICYDY

Scarlet 85 SG jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin występującym w postaci granulatu
rozpuszczalnego w wodzie. Środek Scarlet 85 SG stosuje się w uprawie złocieni doniczkowych i poinsecji w celu
skrócenia międzywęźli, umożliwiając uzyskanie korzystnego pokroju roślin, oraz zwiększenie równomierności
wzrostu i kwitnienia. Środek Scarlet 85 SG stosuje się używając opryskiwaczy ręcznych.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

Roślina chroniona

pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto ozime

Substancja aktywna

ﬂudioksonil 25g/l

Zwalczane choroby

pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza
siewek, septorioza siewek), głownia źdźbłowa żyta

Dawka

200ml/100kg ziarna

FUNGICYDY
HERBICYDY

Goliat 025 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym,
przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego
pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza
powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozimie, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary

Substancja aktywna

ﬂudioksonil 25 g/l, difenokonazol 25g/l, tebukonazol 10g/l

Zwalczane choroby

zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka
pszenicy, głownia pyląca pszenicy, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca
jęczmienia, głownia źdźbłowa żyta

Dawka

200ml/100kg ziarna

ZAPRAWY

Roślina chroniona

SKUP ZBÓŻ

Goliat Trio 060 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony
do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej
i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego w celu zwalczania chorób grzybowych.

NAWOZY

Goliat Trio 060 FS

Produkt referencyjny
Celest Trio 060 FS

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Goliat 025 FS

Produkt referencyjny
Maxim 025 FS

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.
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Roślina chroniona

pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies

Substancja aktywna

protiokonazol 150 g/l, tebukonazol 20 g/l

Zwalczane choroby

pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia,
zgorzel siewek, głownia pyląca jęczmienia, głownia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca
pszenicy, głownia źdźbłowa żyta

Dawka

50-66,7ml/100 kg ziarna

FUNGICYDY

Retro 170 FS

Produkt referencyjny
Redigo Pro 170 FS

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

HERBICYDY

Retro 170 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczoną do
ochrony ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i
zawiesinowych z zamkniętą strefą mieszania materiału siewnego.
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Savea 333 FS to fungicyd w postaci płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym, przeznaczony do
zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do
zapraw ciekłych i zawiesinowych. Fungicyd przeznaczony jest do zwalczania chorób odnasiennych oraz chorób liści.

Roślina chroniona

pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Substancja aktywna

ﬂuksapyroksad 333g/l

Zwalczane choroby

septorioza liści, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i
traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia

Dawka

150ml/100kg ziarna

Mieszanina

jęczmień jary: Savea 333 FS 75 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml / 100 kg ziarna siewnego
pozostałe zboża: Savea 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml/100 kg ziarna siewnego.

Savea 333 FS

Produkt referencyjny
Systiva 333 FS

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na
etykiecie.

FUNGICYDY
FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY
REGULATORY
WZROSTU

Rudnikagro Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą branży rolnej. Prowadzimy skup zbóż i rzepaku w naszym
magazynie, jak również odbieramy towar bezpośrednio od Klienta. Dbamy przy tym, aby transakcje zawierane z
naszymi odbiorcami były zawsze ubezpieczone i pewne, co daje gwarancję terminowej zapłaty za dostarczony
przez Kontrahenta towar. Jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym partnerem zapewniając naszym klientom nie
tylko konkurencyjne ceny, ale też szybki odbiór i sprawną realizację zawartych umów.

Prowadzimy skup:
-

pszenicy konsumpcyjnej

-

pszenicy paszowej

-

jęczmienia browarnego

Dysponujemy profesjonalnym laboratorium, w którym można wykonać rzetelne badania jakości swojego towaru.
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi przewoźnikami i realizujemy nasze umowy zarówno drogą lądową,
śródlądową, morską i kolejową, zależnie od potrzeb i możliwości.

-

jęczmienia paszowego

-

pszenżyta

-

żyta konsumpcyjnego

Posiadamy wszystkie wymagane certyﬁkaty bezpieczeństwa w tym GMP+ B3 oraz RedCert

-

żyta paszowego

-

kukurydzy

-

rzepaku

-

owsa

-

łubiu

-

grochu

-

innych surowców

Mocne strony współpracy z nami to:
-

Gwarancja bezpieczeństwa transakcji

-

Krótkie terminy płatności

-

Szybka realizacja umów

-

Terminowe płatności

-

Profesjonalne doradztwo

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

OBRÓT PŁODAMI ROLNYMI

Informacje na temat skupu,
bieżących cen, notowań:
Sebastian Lebiecki
mob. +48 781 900 045
email: s.lebiecki@rudnikagro.pl
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FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY
REGULATORY
WZROSTU
ZAPRAWY
SKUP ZBÓŻ

Rudnikagro oferuje kwaliﬁkowany materiał siewny zbóż, rzepaku i kukurydzy większości liderów branży nasiennej.
Dostarczamy najbardziej popularne odmiany w konkurencyjnych cenach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy również nasiona mieszanek traw i nasion rolniczych, takich
jak łubin, bobik, groch i inne.

NAWOZY

NASIONA ZBÓŻ, KUKURYDZY, RZEPAKU I INNYCH ROŚLIN ROLNICZYCH
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FUNGICYDY
HERBICYDY

Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych produktów oraz profesjonalną obsługę, a zarazem konkurencyjne
ceny i warunki handlowe.
Oferujemy Państwu również nawozy do dożywiania dolistnego makro i mikroelementowe, oraz biostymulatory
oparte na naturalnych składnikach.
Doradzamy naszym Klientom w doborze nawozów uwzględniając specyﬁkę uprawy i rodzaj podłoża w celu
optymalnego wykorzystania składników pokarmowych i zwiększenia jakości oraz wysokości plonów.

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Firma Rudnikagro Sp. z o.o. dostarcza szeroki asortyment nawozów mineralnych, krajowych i zagranicznych
producentów. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem niemieckiego producenta wapna nawozowego Wesling.
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Kontakt z działem nawozów:
Piotr Griszke
tel. 607 810 800
e-mail: p.griszke@rudnikagro.pl

NAWOZY DOLISTNE PREMIUM
ZM-Grow ™ i ZMC-Grow prawdziwie ekologiczne nawozy wytwarzane z metali po recyklingu
Nawozy dolistne Tracegrow Premium

Korzyści i funkcje

ZM-Grow™ i ZMC-Grow™ to kompleksowe i innowacyjne nawozy
dolistne, mające zastosowanie w każdej uprawie. Uzupełniają nie dobór mikroelementów, zwiększają wigor roślin, podnoszą jakość i
wysokość plonów. Zawarte w nich cynk, mangan i miedź wpływają
na bardziej efektywne wykorzystanie nawozów NPK i zapewniają
zrównoważone odżywianie.

•
•
•
•
•
•
•

Mangan wzmacnia odporność roślin na przymrozki.
Miedź, zawarta w ZMC-Grow, podnosi plony, szczególnie owsa i jęczmienia
Skuteczność w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym
Produkty zrównoważone, produkowane z surowców o zerowej emisji CO2
Doskonale przyswajalny, może być łączony ze środkami ochrony roślin i
innymi preparatami AGRO
100% formy siarczanowej, najdogodniejszej dla roślin
Bezproblemowa aplikacja, ponieważ produkty ZM-Grow™ oraz ZMCGrow™ nie blokują dysz rozpylających

ZM-GROW™

ZMC-GROW™

Całkowita średnia zawartość składników
pokarmowych:

Całkowita średnia zawartość składników
pokarmowych:

Cynk 60 g / l (4,4%)
Mangan 67 g / l (4,9%)
Siarka 75 g / l (5,5%)
pH 3,9
Gęstość 1,36 kg / l

Cynk 58 g / l (4,1%)
Mangan 62 g / l (4,4%)
Miedź 27 g / l (1,9%)
Siarka 90 g / l (6,1%)
pH 3,8
Gęstość 1,40 kg / l

Dawka: 2-3 l / ha na 200-400 l wody
Produkty nawozowe ZM-Grow ™ i ZMC-Grow ™ są dopuszczone do upraw
ekologicznych w UE i są zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr
2018/848.
Technologia Tracegrow jest opatentowana, a produkcja jest zgodna z normami
ISO 9001 i 14001. Technologia Tracegrow zdobyła wiele nagród, w tym nagrodę
Circwaste Fińskiego Instytutu Ochrony Środowiska.
www.tracegrow.com

FUNGICYDY
HERBICYDY

Lebosol®-Bor można mieszać z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. Ze względu na to, że w praktyce nie
można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca sie wykonanie próby mieszalności na małej
ilości produktów przewidzianych do zmieszania razem. Mieszając produkt z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony
roślin należy napełnić opryskiwacz wodą do 2/3 jego objętości następnie osobno dodać produkty. Lebosol®-Bor
powinien zostać dodany jako ostatni.

INSEKTYCYDY
REGULATORY
WZROSTU
ZAPRAWY
SKUP ZBÓŻ
NAWOZY

nawóz WE

Etanolamina boru
Zawartość składników: 11% boru rozpuszczalnego w wodzie, odpowiednio 150 g/l B
Gęstość: 1,36 kg/l
Wartość pH: 7,9 - 8,1
Uprawa
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Lebosol®-Bor

Dawkowanie

Zboża

1-2 x 1,0 – 2,0 l/ha lub 3x0,75 l/ha
Od 3 liści oraz od początku strzelanie w źdźbło do fazy kłoszenia

Rzepak

1-2 x 1,0 – 2,0 l/ha jesienią od stadium czwartego liścia do kwitnienia

Kukurydza

1-2 x 1,2 l/ha w stadium 6 – 8 liścia

Ziemniak

1-2 x 1,0-2,0 l/ha od 6 liścia do zwierania rzędów

Burak

1-2 x 1,0-2,0 l/ha od 4-6 liścia do zamykania międzyrzędzi

Lebosol®-Kupfer350 SC można mieszać z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. Ze względu na to, że w
praktyce nie można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca sie wykonanie próby mieszalności
na małej ilości produktów przewidzianych do zmieszania razem. Mieszając produkt z nawozami dolistnymi lub środkami
ochrony roślin należy napełnić opryskiwacz wodą do 2/3 jego objętości następnie osobno dodać produkty. Lebosol®-Kupfer350 SC powinien zostać dodany jako ostatni. Ciecz przeznaczoną do oprysku należy nieustannie mieszać i
niezwłocznie zużyć.
Tlenochlorek miedzi
Zawartość składników: 24,2 % Miedzi odpowiednio 350 g/l Cu
Gęstość: 1,36 kg/l
Wartość pH: 7,9 - 8,1
Uprawa

Dawkowanie

Zboża

0,25 - 0,75 l/ha od fazy 3 liści do fazy końca krzewienia

Kukurydza

2 - 3 l/ha jesienią od fazy 4 do 6 liści

Winogrona winne

Stosować kilkakrotnie 0,25 - 0,75 l/ha od fazy 3 liścia
do fazy gdy większość jagód styka się ze sobą

Dla wszystkich roślin

Przy nawożeniu dolistnym 0,25 - 0,75 l/ha w 200 - 400 l wody.
Przy aplikacji opryskiwaczem plecakowym roztwór 0,05 - 0,2 %

Lebosol®-Kupfer350 SC

nawóz WE

Zalecenia

Odporność na mróz,
zaopatrzenie w mangan

1 - 2 l/ha jesienią od stadium 3 liści.

Poprawa plonu,
odporność na złamanie,
zaopatrzenie w pierwiastki śladowe

1 - 2 l/ha wiosną, od początku wegetacji do fazy
liścia ﬂagowego.

Rzepak

Odporność; na mróz, zwiększenie
odporności, poprawa
plonu, zaopatrzenie w mangan

1 - 2 -krotnie 2 l/ha jesienią
od fazy 4 liści do fazy 6 liści.

Buraki cukrowe

Odporność, poprawa plonu,
zaopatrzenie w mangan

1 - 2 -krotnie 2 l/ha pomiędzy fazą
6 liści a zwieraniem się rzędów.

Ziemniaki

Zmniejszenie podatności
na zarażenie parchem
Jakość skórki owocu, odporność,
zaopatrzenie w mangan

1 l/ha dodatkowo do zaprawiania.
1 - 2 -krotnie 2 l/ha od początku
zwierania się rzędów.

Dla wszystkich
roślin użytkowych

Zaopatrzenie w mangan

Przy nawożeniu dolistnym - 1-2 l / ha w minimum 200 l
wody. Przy aplikacji opryskiwaczem plecakowym
roztwór 0,25 - 0,5 %. Kilkakrotne zastosowanie małych
ilości produktu zwiększa efektywność.

Truskawki,
Rośliny jagodowe

Jakość liści,
zaopatrzenie w mangan

2 l/ha od początku kwitnienia aż do zbiorów.

Owoce ziarnkowe

Jakość liści,
zaopatrzenie w mangan
Zielona barwa zasadnicza skórki

Owoce pestkowe
Warzywa psiankowate,
dyniowate i strączkowe,
Warzywa kapustne, liściowe
i cebulowe, Warzywa
korzeniowe, rzepowate
i wieloletnie

Jakość liści,
zaopatrzenie w mangan
Jakość liści, wybarwienie liści,
odporność, zaopatrzenie
w mangan

Stosować kilkakrotnie 1 l/ha od końca fazy kwitnienia (u
odmian podatnych na ordzawienia od fazy gdy owoc
osiąga wielkość 40mm (faza orzecha włoskiego)).

ZAPRAWY

Zboża

HERBICYDY

FUNGICYDY

Cel

Uprawa

INSEKTYCYDY

Substancja czynna produktu i jej działanie:
Dostępność manganu jest niska na glebach o dużej zawartości próchnicy, na glebach piaszczystych i lekkich/luźnych, na
glebach o wysokiej wartości pH, jak również podczas chłodów i wysokiej wilgotności.
Niedobór manganu uwidacznia się przez żółknięcie liści, występowanie czarnych punktów na liściach oraz obecność
jasnozielonego marmurka pomiędzy głównymi nerwami liści. Gorsza jest również jakość produktów, np. zła jakość skórki u
ziemniaków.

REGULATORY
WZROSTU

Azotan manganu:
15 % manganu rozpuszczalnego w wodzie (235 g/l Mn);
7,7 % azotu całkowitego jako azotu azotanowego (120 g/l N)
Zawartość składników: 15 % Mn (235 g/l), 7,7 % N (120 g/l)
Gęstość: 1,55 kg/l
Wartość pH: 0 - 1

SKUP ZBÓŻ

nawóz WE

Trzykrotnie 1 l/ha po czerwcowym opadaniu owoców
2-3 aplikacje w ilości 1 l/ha od fazy zawiązywania
owoców aż do zbiorów.

1 - 2-krotnie 2 l/ha gdy rozwinięta jest wystarczająca
ilość masy liściowej

NAWOZY

Lebosol®-Mangan-Nitrat 235

Lebosol®-Mangan-Nitrat 235 to nawóz manganowy w formie roztwóru.
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Lebosol®-Molybdan to nawóz molibdenowy w formie roztworu.

Lebosol®-Molybdan

15,6% molibdenu rozpuszczonego w wodzie (210 g/l Mo)
Zawartość składników: 15,6% Mo (210 g/l)
Gęstość: 1,37 kg/l
Wartość pH: 7,6
Wielkość opakowania: 1l
Substancja czynna produktu i jej działanie:
Dostępność molibdenu jest niska w glebach lekkich i kwaśnych (torfowe gleby piaszczyste, gleby z torfowisk wysokich, gleby
ogrodnicze i substraty) oraz podczas suszy.
Niedobór molibdenu uwidacznia się głównie na liściach młodszych, ale również przez chlorozy liści starszych. Na brzegach liści
występują nerkozy, liście zwijają się, powierzchnia blaszki liściowej jest ograniczona, częściowo tylko z rosnącym nerwem
środkowym (beczkowatość liści). Głównie obserwuje się ograniczony wzrost roślin, jaśniejszą barwę liści oraz objawy ich
więdnięcia. Róże kalaﬁora są zniekształcone i skręcone.
Cel

Zalecenia

Dla wszystkich roślin
użytkowych

Zaopatrzenie w molibden

Przy nawożeniu dolistnym 0,25 l/ha wco najmniej
200l wody. Przy aplikacji opryskiwaczem plecakowym
roztwór 0,05 - 0,1%

Warzywa kapustne,
lisciowe i cebulowe

Zapobieganie zanikowi liści
sercowych oraz beczkowatości,
zaopatrzenie w molibden

1-2-krotnie 0,25 l/ha gdy rozwinięta jest wystarczająca
ilość masy liściowej

Rzepak

Zapobieganie beczkowatości,
zaopatrzenie w molibden

1-2-krotnie 0,25 l/ha o początku strzelania w źdźbło

Buraki cukrowe

Zapobieganie zanikowi liści
sercowych oraz beczkowatości,
zaopatrzenie w molibden

0,25 l/ha pomiędzy fazą 6 liści a zwieraniem się
rzędów

Roślina uprawna

Tecnophyt Ph+ to płynny nawóz przeznaczony do aplikacji dolistnej, zawierający azot i fosfor i działający jako surfaktant,
regulator i wskaźnik pH, adiuwant i przeciwspieniacz.
Podnosi aktywność i efektywność środków ochrony roślin i innych nawozów.
Tecnophyt pH+ jest zalecany do wszystkich rodzajów upraw: rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.
Zawartość składników pokarmowych:
Fosfor (P2O5) 15% W/W, azot całkowity 3% W/W, azot w postaci mocznika 3% W/W
Adiuwant/wspomagacz/surfaktant
Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy (roztworu roboczego) gwarantując bardziej jednolite rozprowadzenie roztworu
dając efekt zwilżenia. Napięcie powierzchniowe kropli (wynik przyciągania między cząsteczkami wody) działa jako bariera dla
idealnego rozprowadzenia roztworu na powierzchni liścia. Dodanie Tecnophyt pH+ redukuje napięcie powierzchniowe z 72
dyn/cm2 do 35-40 dyn/cm2 przez co zwiększa się przyswajalność roztworu i jego zdolność do przyklejania się do blaszki liścia.
Aktywator i przecwispieniacz
Przyspiesza pracę pompy protonowej w roślinie, która transportując jony H+, zwiększa pobór cieczy do wnętrza rośliny jak
również uaktywnia komórki roślin do wytworzenia większej energii i absorpcji cieczy całą swoją powierzchnią. Redukuje pianę
w roztworach cieczy roboczych z nawozami i pestycydami.
Regulator i wskaźnik pH
Tecnophyt pH+ zmniejsza negatywny i dezaktywujący wpływ twardej wody (o wysokiej zawartości kationów wapnia, magnezu i
żelaza) na działanie środków ochrony roślin.
Tecnophyt pH+ zawiera w swojej formule wskaźnik pH, który zmienia kolor roztworu na różne odcienie czerwieni i żółci w
zależności od poziomu kwasowości i zasadowości, wskazując optymalny poziom pH wody w granicach 4,5-5,5 kolorem
jasnoczerwonym.

TecnoPhyt pH+

FUNGICYDY
HERBICYDY
INSEKTYCYDY
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ZAPRAWY

Dawkowanie:
Rzepak i rośliny strączkowe - zapobieganie pękaniu łuszczyn i strąków 0,6l-1l/ha, zalecana ilość wody 200 l/ha, w
przypadku zagęszczonych łanów zaleca się 300 l wody/ha. Zalecana dawka w przypadku łącznego stosowania z
desykantem - 0,5-0,6 l/ha. Preparat należy stosować około 3 – 4 tygodnie przed zbiorem rzepaku, gdy łuszczyny
zaczynają żółknąć, ale jeszcze są elastyczne i pozwalają się zginać bez pękania (BBCH 81-83) W grochu środek
stosować, gdy nasiona osiągają gorzki smak. Zalecanie opryskiwanie: średniokropliste.
Zboża - redukcja porastania nasion
0,5 l-0,6 l/ha, zalecana ilość wody 100-150 l/ha. Należy stosować w okresie pełnej dojrzałości woskowej ziarna.
Zalecanie opryskiwanie: średniokropliste.wykonać dopiero przed następnym użyciem, żeby zachować
antykorozyjne działanie Protect-płynu.

SKUP ZBÓŻ

Sticker - preparat sklejający i powlekający. Zapobiega osypywaniu się nasion rzepaku i roślin strączkowych.
Nie dopuszcza do porastania nasion zbóż.
Preparat Sticker 550 EC ogranicza pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion rzepaku oraz obniża ryzyko porastania
nasion przed zbiorem. Preparat tworzy lateksową powłokę na łuszczynach, strąkach i kłosach, która przyspiesza
oddawanie wody nie spowalniając procesu dojrzewania. Powłoka ta zapobiega ponownemu wchłonięciu wody,
dzięki czemu łuszczyny i strąki nie otwierają się i nie tracą nasion. W zbożach powłoka ta również zabezpiecza kłos
przed zbytnią absorpcją wody i nie dopuszcza do porastania nasion.

NAWOZY

Sticker 550 EC
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Nova PeKacid
jest nawozem fosforowo-potasowym, poprawiającym
przyswajanie składników pokarmowych i może być stosowany do oczyszczania
instalacji w opryskiwaczu.
1. Dzięki działaniu zakwaszającemu (pH 1% roztworu wynosi 2,2) PeKacid
korzystnie wpływa na dostępność składników pokarmowych - makro- i
mikroelementów dostępnych w glebie oraz podnosi stopnień ich wykorzystania
przez rośliny.
2. Skutecznie ogranicza powstawanie wapiennych osadów w opryskiwaczu, co
obniża koszty jego konserwacji i przedłuża czas użytkowania.
3. Dostarcza fosfor i potas.

NAWOZY

SKUP ZBÓŻ

ZAPRAWY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Azot całkowity (N)
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Nova PeKacid

0%

Pięciotlenek fosforu (P₂O₅)

60%

Rozpuszczalne w wodzie

26,2%

Tlenek potasu (K₂O)

20%

Rozpuszczalne w wodzie

16,6%

Dawkowanie
Nawożenie dolistne od 1,0 do 2,0 kg/ha w zależności od uprawy i fazy
rozwojowej rośliny.

Nova Mag-S siarczan magnezu siedmiowodny to krystaliczny nawóz bardzo
dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz
do fertygacji roślin,
szybko i efektywnie dostarcza roślinom magnez i siarkę – składniki niezbędne
do uzyskania wysokich plonów o dobrej jakości: zawiązków.
MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie

16%

SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie

32,5%

Dawkowanie
Zaleca się stosowanie 5% stężenia siarczanu magnezu (5kg na 100 l wody):
Zboża od fazy drugiego kolanka do końca kwitnienia
Rzepak od 4 liścia (zabieg jesienny) do momentu kwitnienia

Nova Mag-S

FUNGICYDY

AQUAFERT Uniwersalny

AQUAFERT Fosforowy
Skład nawozu w % (m/m):
Azot (N) całkowity
Azot (N) azotanowy
Azot (N) amonowy
Azot (N) amidowy
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅)
Rozpuszczalny fosfor (P)
Nierozpuszczalny fosfor
Rozpuszczalny potas (K₂O) rozp. w wodzie
Rozpuszczalny potas (K)

15,10% w tym:
4,50%
8,50%
2,10%
29,80%
13%
BRAK
15,30%
12,70%

Bor (B)
Miedź (Cu)
Żelazo (Fe)
Mangan (Mn)
Molibden (Mo)
Cynk (Zn)

0.01%
0.011%
0.04%
0.021%
0.001%
0.02%

Nawóz AQUAFERT Fosforowy to produkt o zwiększonej zawartości fosforu, który wzmacnia system
korzeniowy rośliny. Zastosowanie wczesną wiosną, pozwala na likwidacje niedoboru fosforu, wynikłego z
niskiej temperatury podłoża. Bardzo dobra rozpuszczalność oraz dodatek mikroelementów, umożliwia
roślinie szybszy wzrost i odbudowę liści po zimie.
Zaleca się:
· w przypadku zapotrzebowania na wysoki poziom fosforu
· w początkowej fazie wzrostu roślin uprawnych
· w celu uzupełnienia niedoboru fosforu

INSEKTYCYDY

Najczęściej używany ze wszystkich nawozów rozpuszczalnych w wodzie to nawóz wielofunkcyjny
AQUAFERT Uniwersalny. Bardzo skuteczny w przypadku wszystkich rodzajów roślin ze względu na zbilansowaną formułę, może być używany jeżeli tylko nie jest wymagana dokładniejsza formuła. Indywidualnie
lub w połączeniu z innymi formułami NPK odpowiada na zapotrzebowanie wielu upraw na substancje
odżywcze.
Zaleca się:
· odżywianie wszystkich upraw rolniczych i ogrodniczych.
· gdy wymagana jest zbilansowana formuła,
· jako nawóz do roślin liściastych w odpowiedzi na zapotrzebowanie na substancje

REGULATORY
WZROSTU

0.01%
0.011%
0.04%
0.021%
0.001%
0.02%

ZAPRAWY

20%
8,7%
BRAK
20%
16,6%

Bor (B)
Miedź (Cu)
Żelazo (Fe)
Mangan (Mn)
Molibden (Mo)
Cynk (Zn)

SKUP ZBÓŻ

Zawartość kwasu fosforowego (P₂O₅)
Rozpuszczalny fosfor (P)
Nierozpuszczalny fosfor
Rozpuszczalny potas (K₂O)
Rozpuszczalny potas (K)

20% w tym:
5,90%
4,00%
10,40%

NAWOZY

Azot (N) całkowity
Azot (N) azotanowy
Azot (N) amonowy
Azot (N) amidowy

HERBICYDY

Skład nawozu w % (m/m):
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AQUAFERT
Rodzaj uprawy

ZAPRAWY

REGULATORY
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Pszenica

Jęczmień
Pszenżyto
Żyto

SKUP ZBÓŻ

Kukurydza

NAWOZY

Rzepak
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Termin stosowania

Ilość zabiegów

Produkt

Dawka 1 ha

Jesień - wczesne fazy wzrostu

1

15-30-15

2-3 kg

Wiosna
Ruszenie wegetacji, krzewienie

1

20-20-20

3 kg

Wiosna – kłoszenie
Wiosna – po kwitnieniu

2
14 dni pomiędzy
zabiegami

20-20-20

3 kg

1

15-30-15

2-3 kg

Wiosna

1

20-20-20

2-3 kg

4-6 liść

1

15-30-15

3-4 kg

8-10 liść

1

20-20-20

2-3 kg

Jesień
Faza rozety 4-8 liści

1

15-30-15

2-3 kg

Wiosna – ruszenie wegetacji

1

20-20-20

3 kg

Wiosna - faza zielonego pąka

1

15-30-15

2-3 kg

Jesień - wczesne fazy wzrostu

Siedziba ﬁrmy:
Rudnikagro Sp. z o.o.
ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin
tel. (+48) 91 461 25 64
fax. (+48) 91 460 03 50
e-mail: info@rudnikagro.pl
DZIAŁ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN:
Rafał Lis, tel. 781 600 022, e-mail: r.lis@rudnikagro.pl
Mateusz Świątek, tel. 781 600 023, e-mail: m.swiatek@rudnikagro.pl
DZIAŁ NAWOZÓW:

Oddział Lipiany
ul. Myśliborska 5a
74-240 Lipiany
tel. (+48) 91 579 31 61
fax. (+48) 91 564 53 06

Piotr Griszke, tel. 607 810 800, e-mail: p.griszke@rudnikagro.pl
DZIAŁ ZBÓŻ:
Sebastian Lebiecki, tel. 781 900 045, e-mail: s.lebiecki@rudnikagro.pl

STRONA INTERNETOWA FIRMY:
www.rudnikagro.pl
SKLEP INTERNETOWY:
www.sklep.rudnikagro.pl

Oddział Pyrzyce
ul. Stargardzka 8
74-200 Pyrzyce
tel./fax. (+48) 91 831 41 58

Oddział Banie
ul. Dworcowa 1
74-110 Banie
tel. (+48) 91 416 63 32
fax. (+48) 91 416 64 09

