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Drodzy producenci ziemniaka,

Trzymacie Państwo w ręku nowy katalog firmy Belchim poświęcony w całości ochronie ziemmniaków. 

Znajdziecie tu opis wszystkich produktów przeznaczonych do ochrony ziemniaków, produkowanych 

na różne cele: jadalne, przemysłowe czy skrobiowe.

Nasze produkty są sprawdzonymi rozwiązaniami najważniejszych problemów z jakimi spotyka się 

producent ziemniaków od momentu przygotowania sadzeniaków, przez cały okres wegetacji, aż do 

zbioru, a nawet dłużej, bo również w trakcie przechowywania ziemniaków w przechowalniach.

Wszystkie proponowane rozwiązania są wypróbowane i przetestowane, zarówno przez rolników w 

Polsce jaki i w całej Europie oraz USA.

Znajdziecie tu Państwo między innymi opisy nowych produktów, które niedawno znalazły się w naszej 

ofercie albo dopiero weszły na polski rynek.

Informacje o produktach zawarte w tej publikacji są jednak tylko podstawowymi informacjami, dlatego 

też zachęcamy do kontaktów z naszymi doradcami technicznymi, którzy przyjadą do Waszego 

gospodarstwa i pomogą w rozwiązywaniu problemów oraz przygotują odpowiedni i skuteczny program 

ochrony. Zachęcamy do kontaktu z nami (informacje na stronie obok).

W nadchodzącym sezonie oferujemy następujące nowości:

1,4SIGHT: hormon uśpienia, który naturalnie występuje w bulwach ziemniaka, a stosowany do 

zamgławiania bulw w przechowalniach nie dopuszcza do kiełkowania, przedłużając w ten sposób 

naturalny okres spoczynku ziemniaków. 

Crown 270 SL: regulator wzrostu, który stosowany przed zbiorem ziemniaków zapobiega kiełkowaniu 

bulw podczas przechowywania.

Więcej informacji o naszych produktach można znaleźć na naszej stronie internetowej  

(www.belchim.pl) lub u naszego doradcy technicznego.

Belchim Crop Protection to innowacje i rozwój dzięki zaawansowanym produktom!

Zespół Belchim życzy udanego sezonu!

Profesjonalna
ochrona ziemniaków

Tereny działania i kontakty 
do doradców technicznych

Dorota Stachurska
• Telefon  692 490 400
• dorota.stachurska@belchim.com
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Profesjonalna
ochrona ziemniaków

Tereny działania i kontakty 
do doradców technicznych

Dorota Stachurska
• Telefon  692 490 400
• dorota.stachurska@belchim.com

Karolina Dziubek
• Telefon  784 279 261
• karolina.dziubek@belchim.com

Michał Bartnicki
• Telefon  881 031 570
• michal.bartnicki@belchim.com Nicol Kałuża

• Telefon  666 972 570
• nicol.kaluza@belchim.com

Wojciech Woźniak 
• Telefon  660 030 893
•  wojciech.wozniak@belchim.com

Iga Gasparska
• Telefon 692 468 641
• iga.gasparska@belchim.com

Piotr Ptasiewicz
• Telefon  606 746 745
• piotr.ptasiewicz@belchim.com

Tomasz Sałek
• Telefon  600 340 385
• tomasz.salek@belchim.com

Paweł Tutlewski
• Telefon  692 673 001
• pawel.tutlewski@belchim.com
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•  Nie opóźnia wschodów i wzrostu roślin

•  Najwyższy poziom skuteczności w ochronie ziemniaków przed rizoktoniozą

•  Skuteczna ochrona aż do 6 miesięcy!

•  Zabezpieczenie plonów i jakości już od startu

Zaprawianie sadzeniaków
ochroną od samego początku

Twoje „perły” są tego warte
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Substancją aktywną preparatu jest flutolanil – nowoczesna 

molekuła o wyjątkowo długim czasie działania. Flutolanil 

działa w bulwach lokalnie systemicznie. Bulwy są chronione 

przed rizoktoniozą w sposób zapobiegawczy oraz 

interwencyjny (leczniczy). Ważną cechą preparatu Moncut jest 

brak wrażliwości substancji aktywnej na zmiany temperatur, 

promieniowanie UV czy pH gleby. Pozwala to na uzyskanie 

rewelacyjnych efektów w niekorzystnych warunkach 

pogodowych. Preparat Moncut ma również bardzo korzystne 

zastosowanie w uprawach ziemniaka wczesnego. Zaprawa 

nie hamuje kiełkowania, przez co uzyskuje się szybkie i 

wyrównane wschody. Pozwala to na wcześniejsze osiągnięcie 

dojrzałości zbiorczej!

Inna zaprawa

Twoje „perły”  
są tego warte

NAZWA PRODUKTU 
Moncut 460 SC

SUBSTANCJA AKTYWNA  
460 g/l flutolanil 

ZAREJESTROWANA DAWKA 
Ziemniak : 
0,2 l/1t sadzeniaka

ZALECANA DAWKA WODY
Zaprawianie na taśmociągach  
(systemy Mafex)*:
Maksymalnie 2 l cieczy  
użytkowej / 1t sadzeniaka

ZAPRAWIANIE NA SADZARKACH 
(ZALECENIA NIEMIECKIE)
60-80 L cieczy użytkowej / 1ha

KARENCJA
nie dotyczy

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW W SEZONIE 
1

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 
1 l, 5 l

* Zapytaj naszych doradców o  

zaprawianie ziemniaków z 

wykorzystaniem systemów Mafex

Moncut® 460 SC  jest zaprawą grzybobójczą przeznaczoną 

do ochrony ziemniaka przed rizoktoniozą. Wykazuje też 

ograniczone działanie na parcha srebrzystego.
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  Szerokie spektrum zwalczanych chwastów

  We wszystkich odmianach ziemniaka

  Szerokie możliwości mieszania

  Od sadzenia do wschodów

Chwasty pod napi  ciemChwasty pod napi  ciem
teraz również w soi, 
bobiku i słoneczniku

herbicide

MULTI

6
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Nowy standard w 
uprawie ziemniaka

NAZWA PRODUKTU 
Proman 500 SC

SUBSTANCJA AKTYWNA
500 g/l metobromuron

DAWKA
W praktyce rekomendujemy 
dawkę 2 – 2,5 l/ha w 
mieszaninie z partnerem

ZALECANA DAWKA DLA 
JEDNORAZOWEGO 
ZASTOSOWANIA
3 – 4 l/ha

ZALECANA DAWKA WODY 
200 – 400 l/ha, 
Oprysk średniokroplisty 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW W SEZONIE
1

DOSTĘPNE OPAKOWANIE
5 l

Proman® nowa substancja czynna w 
uprawie ziemniaka to solidna podstawa 
przy zwalczaniu chwastów  

• Pobierany przez korzenie chwastów przenoszony jest do liści 

(działanie systemiczne) gdzie blokuje proces fotosyntezy (powstają 

chlorozy i nekrozy)

• Działa również w warunkach obniżonej wilgotności

• W zależności od gatunków chwastów występujących na 

konkretnym polu, historii i stopnia jego zachwaszczenia, a także 

od typu gleby i przebiegu warunków pogodowych, do środka 

Proman można dodać odpowiedniego partnera w celu stworzenia 

optymalnego programu ochrony  

Proponowani partnerzy: 
Proman 500 SC w dawce 2 – 2,5 l/ha i: 

  Roxy 800 EC (zawiera prosulfokarb) 

  Produkty zawierające chlomazon 

  Produkty zawierające chlomazon i metrybuzynę 

  Produkty zawierające pendimetalinę i chlomazon  

  Produkty zawierające flurochloridon i chlomazon 

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów

H
e
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yd

Wrażliwe
Komosa biała

Tasznik pospolity

Starzec zwyczajny

Maruna bezwonna

Rumianek pospolity

Jasnota purpurowa

Rdestówka powojowata

Łoboda rozłożysta

Dymnica pospolita

Psianka czarna

Rdest plamisty

Rdest ptasi

Szarłat szorstki

Żółtlica drobnokwiatowa

Chwastnica jednostronna

Włośnica zielona

Bieluń dziędzierzawa

Średnio wrażliwe
Przetacznik perski

Przytulia czepna

Palusznik krwawy 
 

 
Odporne

Fiołek polny  

Rumianek 
pospolity

Wiechlina roczna

Jasnota purpurowa

Komosa biała

Tasznik pospolity Starzec zwyczajny
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Ziemniaki pod bardzo wysoką presją zarazy i podczas mocnego zarodnikowania zarazy 
gdy potrzebne jest ukierunkowanie na ochronę bulw

Ziemniaki po pierwszym zabiegu(ach); intensywny wzrost rośliny; konieczne 
zastosowanie produktu o działaniu wgłębno-kontaktowym (kontaktowe zabezpieczenie 
przed alternariozą i zarazą ziemniaka)

Ziemniaki tuż przed zwieraniem rzędów; zwiększone prawdopodobieństwo infekcji 
(prognoza zapowiadająca deszcz lub wyższa wilgotność gleby)

Sytuacja na polu

Alternaria solani Alternaria alternata

Fu
n

g
ic

yd

Zaraza ziemniaka  
na liściach

Mocne porażenie 
całej rośliny przez 
zarazę ziemniaka

Ziemniaki pod wysoką presją zarazy; zabezpieczenie przed zarodnikami pływkowymi; 
połączenie z partnerem dla wspomożenia efektów w walce z innymi chorobami 

Ziemniaki pod bardzo wysoką presją zarazy, widoczne objawy porażenia zarazą, przy 
zbyt dużej przerwie od ostatniego zabiegu; stadium rozwojowe w trakcie i po kwitnieniu

Ziemniaki pod bardzo wysoką presją zarazy; ziemniaki w trakcie kwitnienia

Ziemniaki w trakcie całego okresu wegetacji, w momentach rosnącej presji infekcji 
Alternaria, możliwe łączne stosowanie z partnerem na zarazę
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Nasze rozwiązania
2 l/ha Proxanil® 
+  0,4 l/ha Altima lub 2 kg/ha mancozeb (75 WG)

2,5 kg/ha Valis® M

: 
0,5 l/ha Narita® (+ produkt zwalczający zarazę ziemniaka)
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®

0,5 l/ha Ranman® TOP + 2 – 2,5  l/ha Proxanil®

0,5 l/ha Altima
+ 0,2 kg/ha Drum i/lub 0,5 l/ha Narita

+

Altima

0,5 kg/ha Kunshi®

2 – 2,5 l/ha Proxanil® 
+  2 kg/ha  mancozeb (75 WG)

+ Partner *

0,5 l/ha Ranman® TOP
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POTRÓJNA SIŁA
• SIŁA FUNGICYDU:
 skutecznie przeciw zarazie ziemniaka i 

dodatkowe działanie na Alternarię

• SIŁA WITALIZACJI 
 wzmocnienie roślin ziemniaka

• SIŁA OBRONNA ROŚLINY 
 wzmocnienie obrony własnej rośliny

SIŁA WITALIZ

AC
JI

SIŁA FUNGICYDU

SIŁA OBRONNA R

O
ŚL

IN
Y

1 Produkt, 2 Substancje czynne, 
3-krotna Siła działania
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NAZWA PRODUKTU
Valis M 660 WG

SUBSTANCJA AKTYWNA
walifenalat (60 g/kg) + 
mankozeb (600 g/kg)

DAWKA
2 – 2,5 kg/ha

ZALECANA DAWKA WODY 
200 – 300 l/ha

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW W SEZONIE
3

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
2 kg, 10 kg

Valis M jest fungicydem o działaniu wgłębno-kontaktowym, 
przeznaczonym do ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka.

Preparat jest połączeniem walifenalatu, nowoczesnej molekuły o 
działaniu wgłębnym, z uniwersalnym mankozebem.

Walifenalat już w krótkim czasie po zabiegu jest wchłaniany do 
tkanek liści, zapewniając ochronę przed potencjalną infekcją. 
Jednocześnie substancja posiada zdolność do transportu na dolną 
stronę blaszek liściowych, gdzie wykazuje działanie antysporulacyjne 
(uniemożliwia patogenom wytworzenie nowych zarodników). 

Valis M zastosowany zapobiegawczo jest w stanie chronić ziemniaki 
od 7 do 10 dni (w zależności od warunków).

SIŁA FUNGICYDU

Potrójna siła

Działanie antysporulacyjne (hamowanie tworzenia 
nowych zarodników)
Walifenalat chroniąc dolną powierzchnię liści niszczy tym 
samym struktury reprodukcyjne grzyba. Uniemożliwia to 
dalszą infekcję kolejnych roślin na plantacji.

Działanie lecznicze
Walifenalat zatrzymuje rozwój grzybni w tkankach roślin 

poprzez zniszczenie strzępek infekcyjnych.

Wysoka skuteczność grzybobójcza na powierzchni 
rośliny Zahamowanie rozwoju infekcji przez walifenalat jest 

możliwe dzięki szybkiej eliminacji struktur infekcyjnych grzyba.

• Niepowtarzalna na rynku 

substancja aktywna – 

walifenalat 

• Perfekcyjne pokrycie liści 

substancją aktywną poprzez 

efekt dyfuzji 

• Zabezpieczenie nowych 

przyrostów 

• Bardzo dobra odporność na 

zmywanie uzyskiwana już po 

30 minutach od zabiegu ! 

• Ochrona zarówno 

wierzchniej jak i spodniej 

strony liści roślin ziemniaka

Szybkie wchłanianie

Walifenalat bardzo szybko po zabiegu reaguje z woskiem roślinnym i 
jest wchłaniany do tkanek liści. Walifenalat na powierzchni liści tworzy 
depozyt substancji aktywnej. 

• Bardzo dobra ochrona przed zmywaniem przez deszcz 

• Depozyt substancji aktywnej na powierzchni liści uzupełnia 
systematycznie niedobory fungicydu w roślinie, przez co czas ochrony 
wydłuża się nawet do 10 dni

Działanie translaminarne 

Walifenalat zastosowany na wierzchnią warstwę liści jest transportowany 
także na ich dolną stronę. Liście są tym samym chronione obustronnie. 

11
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Jeden produkt.  
Dwa prezenty.

Zaskocz zarazę
podwójną mocą

12
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NAZWA PRODUKTU
Kunshi 625 WG

SUBSTANCJA AKTYWNA
fluazynam (375 g/kg) + 
cymoksanil (250 g/kg) 

DAWKA
0,4-0,5 kg/ha

ZALECANA DAWKA WODY 
200-500 l/ha

KARENCJA
7 dni

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW W SEZONIE
8

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
0,5 kg, 1 kg, 5 kg

Kunshi 625 WG jest kompletnym fungicydem przeznaczonym do 

ochrony ziemniaków przed zarazą. Produkt zawiera dwie substancje 

aktywne – fluazynam działający kontaktowo i zapobiegawczo oraz 

cymoksanil wykazujący działanie wgłębne i lecznicze. Połączenie 

tych substancji pozwala na wczesną ochronę zapobiegawczą oraz 

zwalczanie infekcji utajonych

Podwójna moc
przeciw zarazie

• Gotowy produkt zawierający fluazynam i cymoksanil

• Wszechstronne możliwości aplikacji,  

nawet do 8 zabiegów w sezonie 

• Preparat chroni przed wtórnymi infekcjami poprzez 

niszczenie zarodników pływkowych 

• Efekt dodatkowy w ochronie zapobiegawczej  

przed alternariozą 

• Idealna alternatywa dla produktów zawierających mankozeb

Fungicyd przeciwko zarazie ziemniaka 

Zaskocz zarazę
podwójną mocą

% porażenia zarazą ziemniaka*, Belgia 2014
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cymoksanil + mankozeb 2,5 kg/ha
Kunshi 0,5 kg/ha
3x cymoksanil+mankozeb 2,5 kg /3x mandipropamid 0,6 L /1x Ranman Top 0,5 L
3x Kunshi 0,5 kg /3x mandipropamid 0,6 L /1x Ranman Top 0,5 L
3x Kunshi 0,5 kg /3x Proxanil 2L + mankozeb** 2 kg / 1x Ranman Top 0,5 L
3x Kunshi 0,5 kg (zabiegi 1,3,5)/3x Proxanil 2L + mankozeb** 2 kg (zabiegi 2,4,6)/1x Ranman Top 0,5 L

*Dawki preparatów zastosowanych w doświadczeniu odpowiadają realnym dawkom na hektar, zgodnie z etykietami-instrukcjami stoso-
wania. W sezonie wykonano 7 zabiegów.
**mankozeb odnosi się do preparatów zawierającego 750g/1kg produktu, zarejestrowanych w uprawie ziemniaka.

Zalecenia praktyczne

▶▶

Szczególnie dobre efekty w początkowej fazie wegetacji

13
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Ostry na zarazę

• Ostra interwencja na zarazę (nawet do 48 godzin po infekcji) 

• Skuteczna ochrona liści, łodyg oraz nowych przyrostów

• Najmocniejszy efekt STOP (stosowany z Ranman Top)

• Wysoka odporność na zmywanie

14
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Ostry na zarazę

Proxanil jest niezmiennie najbardziej skutecznym produktem 

jeżeli chodzi o działanie lecznicze na zarazę. Badania i 

obserwacje w ostatnich trudnych pogodowo latach pokazują, 

że Proxanil pozwala na opanowanie epidemii choroby nawet 

do 48 godzin po zajściu infekcji.

Fu
n

g
ic

ydDziałanie interwencyjne

NAZWA PRODUKTU
Proxanil 

SUBSTANCJA AKTYWNA
chlorowodorek propamokarbu 
(400 g/l) + cymoksanil (50 g/l) 

ZAREJESTROWANA DAWKA
Maksymalna zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 2,5 l/ha 

ZALECANA ILOŚĆ WODY
200-400 l/ha ,  
Oprysk drobnokroplisty 

KARENCJA
14 dni 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW W SEZONIE 
WEGETACYJNYM
4

DOSTĘPNE OPAKOWANIE
10 l

MECHANIZM 

DZIAŁANIA

KONTAKTOWY

WGŁĘBNY

TRANSLAMINARNY

SYSTEMICZNY

ANTY-SPORULACYJNY

+

2 L/ha

0,5 L/ha

+

CYMOKSANIL

CYJAZOFAMIDPROPAMOKARB

• Ostra interwencja na zarazę (nawet do 48 godzin po infekcji) 

• Skuteczna ochrona liści, łodyg oraz nowych przyrostów

• Najmocniejszy efekt STOP (stosowany z Ranman Top)

• Wysoka odporność na zmywanie
W warunkach silnej presji infekcyjnej zbyt późno wykonany zabieg 

może się skończyć całkowitym zniszczeniem plantacji w przeciągu kilku 

kolejnych dni.

W praktyce europejskiej jedyną skuteczną metodą, aby temu zapobiec 

jest zastosowanie mieszaniny preparatów Proxanil oraz Ranman Top 

- tzw. efekt STOP. Polega ona na dwukrotnym użyciu w/w środków w 

krótkich odstępach czasu.

Substancje aktywne tych środków posiadają działanie kontaktowe 

(cyjazofamid), wgłębne (cymoksanil) oraz systemiczne (propamokarb). 

Wielokierunkowy mechanizm działania pozwala na zniszczenie 

grzybni, zarodników pływkowych czy oospor niezależnie od stopnia 

zaawansowania epidemii na plantacji.

Stosując łącznie preparaty Proxanil oraz Ranman Top zapewniasz 

kompleksową ochronę ziemniaków przed zarazą na każdym etapie 

rozwoju choroby.
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Zamknij drogę 
Alternariozie

®

Alternarioza ziemniaka pod kluczem 

• Zwalcza obydwie formy grzybów powodujących  
alternariozę ziemniaka 

•  Niezwykle długi czas działania na alternariozę – nawet do 14 dni! 

•  Preparat działa leczniczo i zapobiegawczo

16
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®

Alternarioza ziemniaka pod kluczem 

• Zwalcza obydwie formy grzybów powodujących  
alternariozę ziemniaka 

•  Niezwykle długi czas działania na alternariozę – nawet do 14 dni! 

•  Preparat działa leczniczo i zapobiegawczo

Zamknij drogę  
Alternariozie

NAZWA PRODUKTU
Narita 250 EC

SUBSTANCJA AKTYWNA
difenokonazol (250 g/l) 

ZAREJESTROWANA DAWKA
Maksymalna zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,5 l/ha

ZALECANA ILOŚĆ WODY
200-350 l/ha

KARENCJA
14 dni  
Zaleca się dwukrotne 
stosowanie środka Narita 250 EC 
w odstępach co 10-14 dni,
nie więcej jednak niż 4 razy w 
sezonie

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1 l, 5 l

Narita jest sprawdzonym i uznanym fungicydem zwalczającym obie 
występujące formy patogeniczne Alternarii (A. solani i A. alternata).

Stosowanie tego produktu jest wskazane nie tylko ze względu na jego 
działanie zapobiegawcze i lecznicze, ale również z tego powodu, że 
Narita przełamuje odporność krzyżową Alternarii jaka występuje w 
stosunku do produktów z grupy strobiluryn i karboksyamidów. 

Poza tym Narita świetnie komponuje się w profesjonalnych 
programach ochrony ziemniaków z produktami przeznaczonymi do 
ochrony przed zarazą ziemniaka.

®

20 3011-1310 40 50BBCH 0-9 60 66 68 69 80 91 93 9720 3011-1310 40 50BBCH 0-9 60 66 68 69 80 91 93 97

0,5 l/ha

Zalecenia stosowania:

• Pierwszy zabieg przeprowadzić zgodnie z sygnalizacją lub  

po wystąpieniu pierwszych objawów

• W momencie wystąpienia warunków stresowych dla ziemniaków

Alternarioza ziemniaka
• Objawy choroby można zaobserwować  

w postaci plam na liściach.  
W praktyce rozróżnienie objawów 
powodowanych przez poszczególne 
gatunki Alternaria spp. jest bardzo 
trudnym zadaniem. W związku z 
tym zaleca się używanie produktów 
zwalczających obydwa gatunki grzyba.

• Objawy choroby najczęściej można 
zaobserwować w postaci grzybni 
występującej na liściach i łodygach. W 
sprzyjających warunkach choroba może 
rozwijać się niezwykle dynamicznie. 
Zmiany chorobowe w postaci chloroz, 
a następnie nekroz mogą spowodować 
przedwczesne zamieranie roślin oraz 
utratę plonu.

• W niektórych przypadkach objawy 
alternariozy można również 
zaobserwować na bulwach, co 
bezpośrednio przekłada 
się na spadek jakości 
oraz plonu handlowego.

Alternaria solani 
• Powszechne występowanie
• Atakuje tylko rośliny z gatunku  
   psiankowatych

Alternaria alternata 
• Poraża głównie rośliny osłabione,  
   o słabym wigorze
• Grzyb polifagiczny, poraża około  
   40 gatunków roślin
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Ranman Top 
i jego supermoce

• Skuteczny w ochronie bulw przed 
zarazą ziemniaka! 

• Stała ochrona wzrostu - doskonałe 
pokrycie liści, również nowych 
przyrostów 

• Super czas - już po 15 minutach 
od zabiegu na suche liście ma 
odporność na zmywanie 

18
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Zabezpiecz bulwy już w polu

Phytophthora infestans, sprawca zarazy ziemniaka, w swoim rozwoju 

wytwarza tzw. zarodniki pływkowe. Spłukiwane z liści mogą powodować 

wtórne infekcje w dolnych partiach roślin, bądź docierać do gleby i 

tam porażać bulwy. Ranman Top jest jednym z niewielu preparatów 

wykazujących wysoką skuteczność w niszczeniu wspomnianych 

zarodników. W jaki sposób jest to możliwe? Podczas zabiegu substancja 

aktywna dociera nie tylko na liście, lecz także na powierzchnię gleby. 

Tam tworzona jest warstwa ochronna, która niszczy zarodniki pływkowe. 

Występujące opady deszczu zwiększają skuteczność Ranmana Top w 

ochronie bulw poprzez wmywanie substancji aktywnej w głąb profilu 

glebowego.

Chroni liście,  
zabezpiecza bulwy

NAZWA PRODUKTU
Ranman Top 160 SC

SUBSTANCJA AKTYWNA
cyjazofamid (160 g/l) + 
adiuwant krzemoorganiczny 

ZAREJESTROWANA DAWKA
0,5 l/ha 

ZALECANA ILOŚĆ WODY
200-400 l/ha

KARENCJA
7 dni 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW W SEZONIE 
WEGETACYJNYM
6

ŁĄCZNE STOSOWANIE
EFEKT STOP dla zarazy
0,5 l/ha Ranman Top 
+ 2 – 2,5 l/ha Proxanil

DOSTĘPNE OPAKOWANIE
1 l; 10 l

Szybka
odporność na zmywanie

Pokrycie liścia cyjazofamidem  

w obecności adiuwanta (Ranman Top)

Ranman Top jest innowacyjnym fungicydem o działaniu kontaktowym 

przeznaczonym do ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka. 

Stosowany przed wystąpieniem objawów choroby zapewnia 

długotrwały efekt ochrony. 

Substancja aktywna preparatu, cyjazofamid, jest unikalną molekułą, 

która odznacza się jednym z najwyższych poziomów ochrony zarówno 

liści jak i bulw. Niewątpliwą zaletą preparatu jest również obecność w 

jego składzie adiuwanta, który pozwala na perfekcyjne pokrycie liści. 

Ponadto umożliwia on ochronę nowych przyrostów ziemniaka. 

Bulwa zainfekowana przez zarazę ziemniaka.
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Zalety

• Zabijanie zarodników pływkowych hamuje szybkie 
rozprzestrzenianie się choroby na plantacji

• Elastyczne stosowanie – kilka razy w sezonie, 
samodzielnie lub z innymi produktami (np. 
systemicznymi)

• Bardzo dobre przyleganie do rośliny i odporność na 
zmywanie w trakcie deszczu

Fu
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yd

Kontaktowo działający produkt do zabezpieczenia ziemniaków przed 

zarodnikami zarazy ziemniaka.

Odporny na zmywanie – długo pozostaje na roślinie

Stosowany pod koniec wegetacji chroni bulwy przed zarodnikami 

pływkowymi „spływającymi” z rośliny na glebę i bulwy

Doświadczenia wykazują dodatkowe działanie na grzyby z rodzaju 

Alternaria i Botrytis

Altima AltimaBezpieczeństwo 
do zbiorów – stop 
zarodnikom

NAZWA PRODUKTU
Altima 500 SC

SUBSTANCJA AKTYWNA
fluazynam (500 g/l) 

ZAREJESTROWANA DAWKA
Maksymalna zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,4 l/ha 

ZALECANA ILOŚĆ WODY
200-400 l/ha, 
Oprysk drobnokroplisty 

KARENCJA
7 dni 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW W SEZONIE 
WEGETACYJNYM
6

DOSTĘPNE OPAKOWANIE
1 l, 5 l
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Zapobiegaj 
kiełkowaniu już 
w polu

NAZWA PRODUKTU
Crown 270 SL

SUBSTANCJA AKTYWNA
hydrazyd maleinowy (270 g/l)

ZAREJESTROWANA DAWKA I 
ZALECANA ILOŚĆ WODY
Maksymalna zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 11 l/ha 

ILOŚĆ WODY
300 - 600 l/ha 

TERMIN STOSOWANIA
3 – 7 tygodni przed 
zastosowaniem desykacji lub 
na początku wiednięcia naci 
ziemniaczanej

KARENCJA
21 dni 

DOSTĘPNE OPAKOWANIE
10 l

• zapobiega kiełkowaniu bulw ziemniaka – do stosowania pod 
koniec wegetacji ziemniaka gdy rośliny są jeszcze zielone

• ogranicza dzieciuchowatość oraz wtórny wzrost bulw w 
warunkach stresów suszowych

• szybko wchłania się za sprawą nowej płynnej formulacji

Crown 270 SL jest regulatorem wzrostu, który zastosowany pod koniec 

wegetacji ziemniaków (najpóźniej 3 tygodnie przed zbiorem) ogranicza 

kiełkowanie ziemniaków w przechowalni. Zastosowany w odpowiednim 

momencie (nawet  7 tygodni przed zbiorem) ma wpływ na wyrównanie 

wielkości bulw. Efekty działania w przechowalni (ograniczone 

kiełkowanie, również wewnętrzne) niejako wyrównują wigor różnych 

przechowywanych odmian. Zabieg należy przeprowadzić gdy rośliny 

ziemniaka są jeszcze w pełnej wegetacji, nieuszkodone. Produktu Crown 

nie wolno mieszać z innymi produktami.
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• Preparat zawierający wyłącznie cymoksanil

• W roślinie działa wgłębnie. Polecany do zastosowań 
interwencyjnych

• Wysokie stężenie substancji aktywnej i niskie dawki produktu - 
0,2 kg na hektar

• Stosować od momentu zwierania międzyrzędzi; maksymalnie 
4 razy w sezonie

• Zapewnia swobodę w tworzeniu indywidualnych programów 
ochrony

 • Praktyczna, granulowana formulacja to łatwość odmierzania 
dawki i brak pylenia

Sprawdzeni partnerzy

Fu
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Swoboda wyboru

NAZWA PRODUKTU
Drum 450 WG

SUBSTANCJA AKTYWNA
cymoksanil 45% (450 g/kg)

ZAREJESTROWANA DAWKA
Maksymalna dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 
0,25 kg/ha
Zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 
0,2 -0,25 kg/ha

KARENCJA
7 dni 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW W SEZONIE 
WEGETACYJNYM
4

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
500 g; 1 kg

• Preparat interwencyjno-zapobiegawczy zawierający dwie 
substancje aktywne: cymoksanil i mankozeb

• Zalecana dawka to 2 kg na hektar

• Zawarty w preparacie cymoksanil zapewnia wysoki 
poziom skuteczności działania leczniczego

• Wykazuje dobrą odporność na zmywanie

• Jest skuteczny w zwalczaniu zarazy na liściach i 
łodygach ziemniaka

• Może być stosowany w czasie całego sezonu 
wegetacyjnego

Sprawdzony klasyk

NAZWA PRODUKTU
Profilux 72,5 WG

SUBSTANCJA AKTYWNA
Mankozeb (680 g/kg) + 
cymoksanil (45 g/kg)

ZAREJESTROWANA DAWKA
Maksymalna dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 
2,5 kg/ha

KARENCJA
7 dni 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW W SEZONIE 
WEGETACYJNYM
4

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
10 kg
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Program dla odmian bardzo wczesnych, uprawianych pod osłonami
(ziemniak jadalny)

1. Kunshi     0,5 kg/ha

2. Valis M/Emendo M                   2 – 2,5 kg/ha

Program średnio intensywny 
(ziemniak jadalny i skrobiowy, odmiany wczesne)

1. Kunshi     0,5 kg/ha

2. Valis M/Emendo M                   2 – 2,5 kg/ha

3. Proxanil + Narita                       2 l/ha + 0,5 l/ha

4. Inter Optimum/Profilux           2 kg/ha

5. Ranman Top                               0,5 l/ha

Program intensywny 
(ziemniak jadalny i na przetwórstwo)

1. Proxanil + Altima                2 l/ha + 0,4 l/ha

  lub + mankozeb  2 l/ha + 2 kg/ha

2. Valis M/Emendo M                     2 – 2,5 kg/ha

3. Kunshi + Narita                    0,5 kg + 0,5 l/ha

4. Proxanil + Altima                       2 l/ha + 0,4 l/ha

  lub + mankozeb  2 l/ha + 2 kg/ha

5. Ranman Top + Narita           0,5 l/ha + 0,5 l/ha

6. Inter Optimum/Profilux            2 kg/ha

7. Kunshi + Narita                           0,5 kg + 0,5 l/ha

8. Ranman Top                               0,5 l/ha

W celu stworzenia optymalnych programów ochrony ziemniaków,  
uwzględniających zmienność warunków pogodowych i wrażliwości 
odmian, skontaktuj się z doradcą Belchim

Proponowane programy ochrony

Zalecenia z praktyki !
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Mszycom wstęp  
wzbroniony

24
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Mszycom wstęp wzbroniony

Teppeki 50 WG jest środkiem owadobójczym przeznaczonym do 

zwalczania mszyc w uprawach ziemniaka. Substancja aktywna 

produktu to flonikamid, należący do nowej grupy chemicznej 

karboksamidów. Teppeki w roślinach ziemniaka działa systemicznie 

i translaminarnie (substancja jest transportowana z wierzchniej 

warstwy liścia na jego spodnią część). Substancja aktywna zwalcza 

mszyce w sposób żołądkowy i kontaktowy. 

•  Produkt działa na wszystkie stadia mszyc 

•  Teppeki może być stosowany niezależnie od temperatury 

•  Preparat posiada bardzo długi czas działania w roślinach ziemniaka 

(do 21 dni) 

•  Teppeki jest nieszkodliwy dla organizmów pożytecznych 

•  Produkt bardzo bezpieczny dla konsumenta

Teppeki 50 WG działa systemicznie w roślinach ziemniaka!
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Mszycom wstęp 
wzbroniony

NAZWA PRODUKTU
Teppeki 50 WG

SUBSTANCJA AKTYWNA
Flonikamid

ZAREJESTROWANA DAWKA
0,16 kg/ha

ZALECANA ILOŚĆ WODY
200 – 500 lt/ha

KARENCJA
14 dni

MAKSYMALNA ILOŚĆ 
ZABIEGÓW  W SEZONIE
2

DOSTĘPNE OPAKOWANIE
0,5 kg, 2 kg

Teppeki 50 WG działa na wszystkie gatunki mszyc  

występujące na ziemniakach!

a : Mszyca ziemniaczano-smugowa ( Macrosiphum euphorbiae )
b : Mszyca brzoskwiniowa ( Myzus persicae )
c : Mszyca szakłakowo-ziemniaczana ( Aphis nasturtii )
d : Mszyca kruszynowo-ziemniaczana ( Aphis frangulae )

a b c d
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Test porównawczy, źródło: DormFresh Typowe odgniecenia kiełkujących bulw 

Profil produktu
Uprawa: ziemniaki w trakcie przechowywania 

Substancja biologicznie czynna: 1,4 DMN (1,4-dimetylonaftalen) 980 g/kg

Formulacja: środek do zamgławiania na gorąco 

              (możliwe zamgławianie na zimno) 

Opakowanie: 10 litrów 

Cel użycia: Hamowanie kiełkowania 

Dopuszczalna maksymalna dawka w trakcie przechowywania: 120 ml/t 

Dopuszczalna ilość zabiegów: do 6 zabiegów z maksymalną jednorazową dawką 20 ml/t 

Odległość między zabiegami: 4 – 6 tygodni 

Karencja: 30 dni

Efekty działania 1,4SIGHT®

• Ziemniak pozostaje w stanie uśpienia  Brak kiełkowania 

•  Zmniejsza się metabolizm  Znacznie mniej skrobi przekształca się w cukier 

•  Stabilne ciśnienie w komórkach bulw  Mniej odciśniętych, zgniecionych bulw  

 Brak wewnętrznego kiełkowania 

•  Mniej oddychania (mniej CO
2
)  Możliwe ograniczenie wentylacji odświeżającej 

•  Mniejsza utrata masy  Zmniejszenie osiadania pryzmy 

•  Nie zmienia smaku i koloru ziemniaka podczas smażenia

Kontrola





• 1,4DMN przemieszcza się w warstwie pod skórką bulwy zabezpieczając całą bulwę 

•  Blokuje przekazywanie genowo uwarunkowanego sygnału do podziału komórek  

rozpoczynającego kiełkowanie 

•  Przedłuża spoczynek zmniejszając metabolizm bulw 

•  Znacznie mniej skrobi przekształca się w cukier w porównaniu do standardowej metody 

•  Utrzymywane jest ciśnienie osmotyczne w komórkach bulw przez co zmniejsza się utrata masy  

i nie dochodzi do odciśnięć bulw 

•  Naturalny proces hamowania kiełkowania jest odwracalny. Jeśli zawartość 1,4 DMN spadnie poniżej 

pewnej wartości (około 1,0 ppm, w zależności od odmiany!), ziemniaki powoli wracają do kiełkowania

Twoje korzyści ze stosowania 1,4SIGHT®

• Skuteczne, wolne od CIPC, zahamowanie rozwoju kiełków dzięki  

aktywnemu przedłużaniu okresu spoczynku 

•  Silna redukcja punktów wzajemnego nacisku bulw dzięki bardziej  

stabilnemu ciśnieniu w ich komórkach 

•  Brak negatywnego wpływu na gojenie ran i dojrzewanie w magazynie 

•  Brak wpływu na kolor smażenia 

•  Zdrowsze bulwy

•  Brak pozostałości w przechowalniach
26
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Mechanizm działania

1,4SIGHT® to nowy środek hamujący kiełkowanie bulw, który naturalnie występuje  

w bulwach

1,4SIGHT® działa nie dopuszczając do kiełkowania, a nie tak jak w przypadku standardowej 

metody niszcząc widoczne już kiełki

1,4SIGHT® hamuje kiełkowanie poprzez dostarczanie hormonu uśpienia i w ten sposób 

zapobiega przemianom skrobii w cukry, co jest naturalnym procesem podczas kiełkowania

• 1,4DMN przemieszcza się w warstwie pod skórką bulwy zabezpieczając całą bulwę 

•  Blokuje przekazywanie genowo uwarunkowanego sygnału do podziału komórek  

rozpoczynającego kiełkowanie 

•  Przedłuża spoczynek zmniejszając metabolizm bulw 

•  Znacznie mniej skrobi przekształca się w cukier w porównaniu do standardowej metody 

•  Utrzymywane jest ciśnienie osmotyczne w komórkach bulw przez co zmniejsza się utrata masy  

i nie dochodzi do odciśnięć bulw 

•  Naturalny proces hamowania kiełkowania jest odwracalny. Jeśli zawartość 1,4 DMN spadnie poniżej 

pewnej wartości (około 1,0 ppm, w zależności od odmiany!), ziemniaki powoli wracają do kiełkowania

Twoje korzyści ze stosowania 1,4SIGHT®

• Skuteczne, wolne od CIPC, zahamowanie rozwoju kiełków dzięki  

aktywnemu przedłużaniu okresu spoczynku 

•  Silna redukcja punktów wzajemnego nacisku bulw dzięki bardziej  

stabilnemu ciśnieniu w ich komórkach 

•  Brak negatywnego wpływu na gojenie ran i dojrzewanie w magazynie 

•  Brak wpływu na kolor smażenia 

•  Zdrowsze bulwy

•  Brak pozostałości w przechowalniach

Zalety produktu
• Nowy mechanizm działania  – przedłużenie spoczynku bulw 

• Naturalnie występujący w bulwach hormon uśpienia  

•  Skutecznie zapobiega kiełkowaniu bulw w przechowalni  

•  Ogranicza straty wagi bulw przez ograniczenie  
procesu oddychania w czasie uśpienia
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BELCHIM CROP PROTECTION POLAND
Ul. Sienna, 82 | 00-815 Warszawa | Poland
Tel: +48 22 243 28 85 | info-pl@belchim.com | www.belchim.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 

zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, 

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić do 

sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
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