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W uprawie rzepaku zwalcza: 

 Chowacza brukwiaczka 
 dawka 0,5-0,6 l/ha 

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze. 

 Chowacza czterozębnego 
 dawka 0,5-0,6 l/ha 

Opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg 

przeciwko słodyszkowi zwalcza również słodyszka czterozębnego. 

 Słodyszka rzepakowego 
 dawka 0,5-0,6 l/ha 

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach,  

w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka. 

 Szkodniki łuszczynowe (chowacza podobnika, pryszczarka kapustnika) 
 dawka 0,5-0,6 l/ha 

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków. 
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Gotowy na nową erę? 

 BISCAYA  

 insektycyd  

 nowy 

 nalistny 

w rzepaku ozimym i jarym 

 BISCAYA  

 działa kontaktowo i żołądkowo 

 działa systemicznie 

 BISCAYA  

 formulacja OD   

może być stosowany w okresie kwitnienia  
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Profil techniczny i rejestracja 

RZEPAK OZIMY 

 słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny 

 Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha 

 Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha 

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,   

 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 

 Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu,  

najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).  

 chowacz podobnik 

 Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha 

 Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha 

 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,  

 Zalecane opryskiwane: średniokropliste 

 Opryskiwać od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69) 

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  

 Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni. 

 



Kontrola 1,2 l/ha Tilmor: 

 

7 cm 
1 cm 

 

Dr. M. Stahl 

Isseroda, 21.10.2011 

(Niemcy) 

Zabieg jesienny: wpływ na stożek wzrostu  

= najlepsze zabezpieczenie przeciwko stratom 

mrozowym 

Tilmor • edycja 2015 • Slajd 4 



 - teraz na wiosnę !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protiokonazol: 

Wspomaga regenerację liści  

i  witalność roślin. 

Długa ochrona osłabionych 

roślin przed suchą zgnilizną 

kapustnych (Phoma) poprzez 

systemiczne działanie 

produktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebukonazol: 

Niższe rośliny i pobudzenie 

rozkrzewienia. 

Wzrost masy korzeniowej. 

Szybka ochrona fungicydowa 

już uszkodzonych tkanek 

roślinnych. 

 

 

Szybsza regeneracja liści.  

Szybszy rozrost systemu 

korzeniowego. 

Większa pewność 

uzyskania wysokich 

plonów.  

 

Top-owa formulacja: 

Lepsza przyczepność  

i pokrycie powierzchni roślin. 
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Stosowanie w okresie kwitnienia 

 Zwalcza: zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych,  

 szarą pleśń 

 Zalecana dawka: 1 l/ha 

 Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha 

 Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 
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Bardzo wysoka skuteczność zwalczania 

zgnilizny twardzikowej 

Najskuteczniejszy zabieg w fazie BBCH 63 – 65 (pełnia kwitnienia).  

Dawał on wzrost plonu rzędu 35%, co odpowiada +10 dt/ha. 

Doświadczenia: Niemcy, 2008 r. 

Skuteczność zwalczania zgnilizny twardzikowej i wpływ na plon  

w zależności od terminu stosowania. 
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Ponadprzeciętna skuteczność zwalczania 

czerni krzyżowych 

Zwalczania czerni krzyżowych 

średnia z 12 doświadczeń, ocena po 18-66 dniach. Polska, 2007 - 2010 r. 



Rzepak – prezentacja uprawowa • edycja 2015 • slajd 10 

Wpływ na plon oleju 

18,34 19,74 20,13 19,13 20,43 dt/ha 

Propulse: Jeden z najlepszych fungicydów wpływających pośrednio na wielkość produkcji oleju z ha  

w porównaniu z kontrolą (+11% , >20 dt). 
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