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Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
tel. (22) 243 28 85  •  www.belchim.com  •  info-pl@belchim.com

Polska Zachodnia:
Michał Bartnicki 881 031 570
Jacek Dorna 660 515 119
Tomasz Sałek 600 340 385
Karolina Dziubek 784 279 261

Polska Wschodnia:
Krystian Bepirszcz 606 746 745
Małgorzata Marszałek 660 030 893
Bartosz Pytkowski 606 284 725

Polska Centralna:
Jacek Czernichowski 692 490 400
Jędrzej Pytkowski 606 647 681
Anita Lewandowska 882 040 641

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 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.

140 g/ha 100 g/ha

Odporny na
zmywanie 

Odporny na
nasłonecznienie 

Flonikamid jest odporny
na zmycie przez deszcz
już 3 godziny od momentu aplikacji. 

Flonikamid nie jest rozkładany 
przez promienie UV, nawet 
w warunkach silnego nasłonecznienia. 

Teppeki jest wysoce skuteczny w zwalczaniu mszyc w pszenicy ozimej przez bardzo długi czas działania, aż do 21 dni.

Teppeki jest niewrażliwy
na temperaturę. 
Pozwala to na aplikację w czasie 
słonecznych i gorących dni. 
Temperatura 30°C nie obniża 
skuteczności preparatu.

• Skuteczność i długi czas działania

• Unikalny mechanizm działania

• Zalecenia w pszenicy
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NH CH2 C NTeppeki jest systemicznym, translaminarnym a�cydem zawierającym �onikamid. 
Substancja aktywna preparatu należy do nowej grupy chemicznej zwanej karboksamidami.

• Innowacyjna substancja aktywna

Flonikamid jest substancją, która na mszyce działa 
w sposób kontaktowy i żołądkowy. 
Mszyce wystawione na działanie Teppeki 
w krótkim czasie po zabiegu przestają żerować.

W ochronie pszenicy ozimej preparat stosować  po przekroczeniu progu szkodliwości (5-10 mszyc na kłosie) 
– dawka zarejestrowana 140 g/ha. Zalecenia praktyczne obejmują dawkę 100 g/ha razem z zabiegiem T3, co zbiega się 
z pojawieniem się masowego nalotu mszyc w okresie kwitnienia. 
Powyższa dawka daje idealny kompromis między kosztami zabiegu, a długością działania.

Mszyce żerujące na liściu 
traktowanym Teppeki

Zaprzestanie 
żerowania 

mszyc

Zwykle po 2-5 dniach 
mszyca umiera

Wgłębny i układowy. Powinien być stosowany głównie zapobiegawczo w zwalczaniu chorób 
grzybowych liści w uprawach zbóż.

Substancja aktywna:  azoksystrobina
Formulacja: SC 
Dawka zarejestrowana: 1 l/ha
Praktyczne dawki stosowania: 0,5 – 1 l/ha
idealny partner do mieszanin, np.: z triazolami
Szerokie okno aplikacji: fazy zbóż od BBCH 31 do BBCH 71

Wysoce skuteczny w zapobieganiu występowania 
chorób liści w uprawie zbóż

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary.

Pszenica ozima i jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana 
liści pszenicy, rdza brunatna.

Jęczmień ozimy i jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia.

Termin stosowania:
BBCH 31 – 71

Charakterystyka

Sposób działania

Uprawy

Zwalczane choroby

Globaztar 250 SC  0,5 – 1 l/ha

Herbicydy

• Diflanil 500 SC
• Flurostar 200 EC

Fungicydy

• Property 180 SC
• Globaztar 250 SC

Insektycydy

• Teppeki 50 WG 



gwiazdnica pospolita
jasnota purpurowa
jasnota różowa
mniszek pospolity
niezapominajka polna
pokrzywy
powoje
poziewnik szorstki
przetaczniki
przymiotno kanadyjskie

przytulia czepna
psianka czarna
rdesty
skrzyp polny
szczaw kędzierzawy
szczaw tępolistny
tobołki polne
wyki

dymnica pospolita
�ołek polny
kurzyślad polny
ostrożeń polny
rumianek pospolity
sporek polny
starzec zwyczajny
tasznik pospolity
żółtlica drobnokwiatowa

Spektrum zwalczanych chwastów:
Chwasty wrażliwe na �uroksypyr: Chwasty średnio wrażliwe na fluroksypyr:

Substancja czynna – diflufenikan. Blokuje ona syntezę karotenoidów, 
hamując działanie enzymu desaturazy �toenu. W efekcie następują bielenie 
organów, a następnie zamieranie roślin wrażliwych.

Herbicyd przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych, 
w szczególności �ołka polnego w pszenicy ozimej. Inne zwalczane chwasty 
to np.: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity.

Pobierany głównie przez liście, częściowo przez korzenie. Najlepszy efekt 
daje jego zastosowanie we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, 
w czasie kiełkowania lub w fazie siewek.

Di�anil 500 SC to idealny partner do mieszanin ze środkami zwalczającymi 
miotłę zbożową, zawierającymi izoproturon, chlortoluron, �ufenacet.

Zalecane dawki stosowania: 0,18 – 0,3 l/ha

Substancja czynna – �uroksypyr.

Herbicyd przeznaczonym do wiosennego zwalczania bardzo szerokiego 
spektrum chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Polecany 
szczególnie w sytuacjach, kiedy dużym problemem jest przytulia czepna.

Jest pobierany przez liście chwastów. Pierwsze objawy działania są 
widoczne po upływie 2-3 dni, a całkowite zamieranie chwastów 
następuje po 5-10 dniach.  

Flurostar 200 EC to idealny partner do mieszanin ze środkami zwalczającymi 
miotłę zbożową, zawierającymi izoproturon, chlortoluron, �ufenacet.

Zalecane dawki stosowania: 0,75 – 1 l/ha

Termin stosowania:

Charakterystyka:

BBCH 21-32 BBCH 37-69

Pszenica ozima

Jęczmień ozimy

T1 + partner fungicydowy

T1T1 + partner fungicydowy

Stosować zapobiegawczo w terminie T1 przed rozpoczęciem rozwoju mączniaka prawdziwego.

Dawka zarejestrowana: 0,5 l/ha. 
Dawka zalecana do sporządzania mieszanin użytkowych: 0,3 l/ha

Preferowani partnerzy do mieszanin:
• morfoliny (np. fenpropidyna 750 SC w dawce 0,15 l/ha)

• prochloraz 450 SC (dawka 0,8 l/ha)
• triazole (np. tebukonazol 250 SC w dawce 0,5 l/ha)

• chlorotalonil
• boskalid

Formulacja: SC
Rejestracja: Pszenica ozima, jęczmień ozimy
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 2
Strefa buforowa: brak
Opakowania: 1l , 5l

Flurostar 200 EC
– idealny do zwalczania 

przytulii czepnej

Di�anil 500 SC 
– doskonale zwalcza 

�ołka polnego

HERBICYDY

BELCHIM CROP PROTECTION – Twój Partner w ochronie zbóż

BBCH 05-32 BBCH 37-69
Na dobry początek dla wspaniałych zbóż

Główne cechy produktu:

Grupa chemiczna: Pochodne arylofenylo ketonuSubstancja aktywna: pyriofenon

DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE
polega na zahamowaniu rozwoju grzybni mączniaka 
prawdziwegona powierzchni liścia oraz jej przenikania 
do tkanek roślinnych

DZIAŁANIE LECZNICZE
polega na zahamowaniu rozwoju grzybni mączniaka 
prawdziwego w tkankach roślinnych oraz tworzenia 
nowych zarodników.

Sposób działania:
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Property hamuje rozwój grzybni oraz tworzenie nowych zarodników

Kontrola PYRIOFENON 5ppm

• Silne działanie zapobiegawcze przeciwko 
 mączniakowi prawdziwemu

• Długi okres działania – do 4 tygodni

• Wysoka odporność na zmywanie

• Property 180 SC w mieszaninie z fungicydami 
 triazolowymi poprawia ich skuteczność 
 w zwalczaniu septoriozy oraz łamliwości 
 podstawy źdźbła

• Transport substancji aktywnej w liściach


