


Agrosimex to nowoczesna firma zajmująca się dystrybucją środków ochrony roślin, 

nawozów i akcesoriów ogrodniczych, z ponad 25-letnią historią działalności na  

polskim rynku. Dzisiaj należy do elitarnego grona największych w Polsce dystrybutorów 

środków ochrony roślin i z sukcesami pracuje na tę pozycję w segmencie 

nawozowym. Firma zlokalizowana jest w rejonie grójecko-wareckim, największym 

zagłębiu sadowniczym w Polsce nazywanym także „największym sadem Europy”.  

Stąd też szczególne zainteresowanie firmy segmentem upraw specjalnych, w którym 

jest niekwestionowanym liderem. 

Śledząc bieżące potrzeby producentów owoców oraz wymagania stawiane przez 

konsumentów stworzyliśmy dla Państwa katalog. W jednym miejscu znajdą Państwo 

produkty dedykowane do programów ochrony i nawożenia przy prowadzeniu 

produkcji owoców minimalizującej pozostałości substancji chemicznych  i produkcji  

ekologicznej. W katalogu umieszczony jest również przykładowy program ochrony 

sadu jabłoniowego przy zachowaniu zasady minimalizacji substancji chemicznych. 

Program ten został zastosowany w sezonie 2018 w produkcyjnych sadach towarowych.

Przy produktach znajdą Państwo 2 stemple – Program Minimum Pozostałości  

i Program Eko. Dany stempel informuje, do jakiego programu produkt jest dedykowany. 

Agrosimex Sp. z o.o.
Goliany 43, 05-620 Błędów

tel. 48 66 80 471
www.agrosimex.pl

Uwaga! 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. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.Informacje zawarte w katalogu mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym na dzień 31.10.2018.  
Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfikowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa.
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SPIS TREŚCI

oChRonA PRzEd SzKodnIKAMI 
Affirm 095 SG 
Atilla SP 
Carpovirusine Super SC 
Contigol 95 EC
Delfin WG  
Limocide 
Isomate CCT
Imidan 40WG 
NEXT PRO 
Vertigo 018EC / Safran 18EC
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oChRonA PRzEd ChoRobAMI
Armicarb SP
Blossom Protect 
Fytosave SL 
Topas 100 EC
Plantivax/Vaxiplant 
Limocide

PRogRAM MInIMUM PozoSTAłoŚCI
opis do programu
tabela - rozkład substancji aktywnych 
tabela - program minimum

oChRonA PRzEd ChwASTAMI
Beloukha 680 SC

nAwozy I ŚRodKI MIEdzIowE 
Viflo CuB
Cuproflow 377,5 SC  
Funguran A plus NEW 50 WP  
Neoram 37,5 WG  
Nordox 75 WG  
Miedź Plus 50 WP

nAwozy I bIoSTyMUlAToRy RoŚlIn 
ASX Krzem plus 
Maral  
Protaminal 
Viflo Cal S 
Viflo Chitosol Silver
Delsol  
Microthiol 
Petro 
Rosahumus 
Wapniak kornicki 

nasz blog doradczy
www.doradztwosadownicze.pl

nasz 
fanpage

nasz kanał 
YOUTUBEOdwiedź:Chcesz dowiedzieć się więcej? 3



Niniejszy program jest propozycją układu zabiegów dla produkcji owoców, uwzględniającym minimalizację pozostałości 
substancji aktywnych. Nie są to owoce ekologiczne, ale wyprodukowane z wykorzystaniem standardowych technologii tak, 
aby zminimalizować użycie typowych środków chemicznych. 

Intensywna wiosenna ochrona oparta na znanych i skutecznych preparatach pozwala zminimalizować wiele zagrożeń, które 
w dalszej części sezonu można kontrolować stosując produkty ekologiczne, nawozy wspierające odporność lub preparaty 
zawierające substancje o krótkim czasie rozkładu.
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AUToRSKI PRogRAM oChRony jAbłonI 
„MInIMUM PozoSTAłoŚCI”

Faza  
rozwojowa

Preparat Cel

Przed  
kwitnieniem

Nordox 75 WG parch, zaraza ogniowa 

Neoram 37,5 WG + Microthiol 100 EC 
+ Cyperfor + Protaminal

parch, zaraza + mączniak + pobudzanie rozwoju liści

Syllit 65 WP + Microthiol parch + mączniak

Contigol/Katanol/Catane 800 EC wspomaga ochronę przed przędziorkiem owocowcem

Caldera 700 WG/Delan + Teppeki 50 WG 
+ Protaminal 

parch + mszyce + pobudzanie rozwoju liści

Caldera 700 WG/Delan + Kendo 50 EW + Viflo CuB parch + mączniak + stymulacja odporości

Kwitnienie

Fontelis 200 SC + ASK Krzem parch + mączniak + szara pleśń + stymulacja odporności + pobudzanie wzrostu

Gibb Plus 11 SL + Maral poprawa zawiązania/jakości 

Merpan 80 WG + Pyrus 400 SC parch + szara pleśń

Embrelia 140 SC parch + mączniak

Malvin 80 WG + Difo 250 EC + ASX Krzem parch + mączniak + stymulacja odporności

Tuż po  
kwitnieniu

Corto/Regalis PLUS 10 WG ograniczanie wzrostu + ograniczanie zarazy ogniowej

Merpan 80 WG + Topas 100 ES + Metalosate parch + mączniak + zabezpieczanie przed chorobami fizjologicznymi

Gibb Plus 11 SL + Maral ograniczanie ordzawienia owoców + pobudzanie wzrostu zawiązków

Malvin 80 WG + Kobe/Mospilan 20 SP parch + mszyce

Globaryll 100 SL przerzedzanie zawiązków

Imidan 40 WG owocówka

Wzrost 
zawiązków

Corto/Regalis PLUS 100 WG ograniczanie wzrotu + ograniczanie zarazy ogniowej

Viflo Cal S stymulacja odporności + zabezpieczanie przed chorobami fizjologicznymi

Delfin WG zwójki liściowe

NEXT PRO mszyce, przedziorki

Microthiol + Viflo CuB mączniak + stymulacja odporności

Armicarb SP parch + mączniak

Coragen 200 SC (rozkład ok 60 dni) owocówka, zwójki

Viflo Cal S + Viflo CuB stymulacja odporności + zabezpieczanie przed chorobami fizjologicznymi

Delfin WG zwójki liściowe

Armicarb SP parch + mączniak

Vertigo 018 EC - jeśli uzasadnione 
(rozkład ok 40 dni)

pordzewiacz

Rosatop Ca zabezpieczanie przed chorobami fizjologicznymi

Armicarb SP parch + mączniak

NEXT PRO ( jeśli uzasadnione) mszyce, przedziorki

Imidan (rozkład ok 40 dni) owocówka

Armicarb parch + mączniak

Carpovirusine Super SC owocówka

Viflo Cal S zabezpieczanie przed chorobami fizjologicznymi

Affirm 095 SG (rozkład ok 20 dni) owocówka, zwójki

Blossom Protect + Topper ST choroby przechowalnicze + ograniczanie opadania owoców

Folanx zabezpieczanie przed chorobami fizjologicznymi

Blossom Protect choroby przechowalnicze

Po zbiorach Neoram 37,5 WG Zaraza ogniowa
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Ilość dni od ostatniego zastosowania 
preparatu do zbioru owoców

Substancja czynna 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

boskalid (Bellis)

bupirymat (Nimrod)

cyflufenamid (Kendo)

cyprodynil (Chorus)

difenokonazol (Difo/Score)

ditianon (Caldera/Metised/Delan)

dodyna (Syllit)

fludioksonil 
(Pomax, Switch, Geoxe)

fluksapyroksad (Sercadis)

kaptan (Merpan/Malvin/Captan)

penkonazol (Topas)

pentiopyrad (Fontelis)

piraklostrobina (Bellis)

pirymetanil (Pyrus/Mythos)

tebukonazol (Luna Experience)

trifloksystrobina (Zato, Flint Plus)

krezoksym metylowy (Discus)

karbendazym (Topsin/Tip Top)

izopirazam (Embrelia)

abamektyna (Vertigo/Safran)

acetamipryd (Kobe/Mospilan)

benzoesan emamektyny (Affirm)

chlorantraniliprol (Coragen)

flonikamid (Teppeki)

fosmet (Imidan)

indoksykarb (Rumo/Steward)

pirymikarb (Pirimor)

spirotetramat (Movento)

Opracowanie własne na podstawie:
Badania własne. Badania Instytut Agronomiczny FERTICO,
Informacje producentów Środków Ochrony Roślin,
Ch. Scheer (MPS SAD 6/2018),
Badania PC Fruit Belgia

Uwaga: Okres rozkładu pozostałości substancji aktywnych w plonie zależy od wielu czynników m.in. przebiegu 
pogody, warunków glebowych, formulacji produktów i stosowanych mieszanin, specyfiki odmianowej i innych. 
Niniejszy materiał powstał w oparciu o najnowszą wiedzę i wyniki badań. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności 
za decyzje podejmowane na podstawie niniejszej informacji i ich skutki.

możliwe wystapienie 
pozostałości

pozostałości wysoce 
prawdopodobne

nie oczekuje się 
pozostałości

RozKłAd SUbSTAnCjI 
AKTywnyCh w UPRAwIE jAbłonI

nasz blog doradczy
www.doradztwosadownicze.pl

nasz 
fanpage

nasz kanał 
YOUTUBEOdwiedź:Chcesz dowiedzieć się więcej? 5



oChRonA PRzEd SzKodnIKAMI

Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania 
szkodników w uprawach jabłoni, gruszy. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. 
Unikatowa substancja aktywna (Benzoesan amamektyny) zapewnia bardzo wysoką skuteczność, 
a za razem ulega bardzo szybkiemu rozkładowi nie dając pozostałości. Szczególnie polecany 
do ostatnich zabiegów przed zbiorami, kiedy to zwójki mogą poczynić największe szkody  
w dojrzewających już owocach. Czas rozpadu substancji ok 20 dni.

zwalcza owocówkę jabłkóweczkę, miniarki 
i zwójkówki w jabłoni i gruszy

Wgryzy owocówki jabłkóweczki na jabłku. 

Specjalistyczny preparat przeznaczony do zwalczania owocówki jabłkóweczki. Zawiera szczepy wirusa, 
który jest naturalnym patogenem gąsienicy. Środek działa żołądkowo, a warunkiem skuteczności jest 
spożycie substancji. Larwy przestają żerować w krótkim czasie po kontakcie ze środkiem. Specyficzna 
substancja aktywna decyduje o pełnej selektywności tego preparatu. Bezpieczny dla fauny 
pożytecznej i nie dający żadnych pozostałości. Środek w swym składzie posiada stabilizatory promieni 
UV, wspomagacze ułatwiające wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz substancje zachęcające 
do żerowania.

zwalcza owocówkę jabłkóweczkę w uprawie jabłoni

Specjalistyczny adiuwant oparty na olejach roślinnych, podnosi skuteczność zbiegu przez pełne 
pokrycie roślin cieczą i uniemożliwienie wylęgu larw z jaj.

wspomaga ochronę przed przędziorką owocowca 
w uprawie drzew ziarnkowych

wspomaga ochronę przed misecznikiem i pordzewiaczem w uprawie śliwy

wspomaga ochronę przed miodówką gruszową w uprawie gruszy

wspomaga ochronę przed mszycą w uprawie jabłoni

Zoocydy ograniczające występowanie szkodników 
w uprawie jabłoni i gruszy. Preparaty skierowane 

są do ochrony przed: owocówką jabłkóweczką, 
miodówką gruszową, zwójkami l iściowymi, 

 przędziorkami, misecznikami i wciornastkami. 

Jest środkiem owadobójczym, przeznaczonym do zwalczania miodówki gruszowej plamistej. Środek 
zwalcza stadia larwalne szkodnika. Środek Atilla SP nie jest szkodliwy dla naturalnych wrogów 
szkodników z rodziny Anthocoridae (np. Orius laevigatus) i drapieżnych roztoczy (np. Typhlodromus 
pyri).
Środek posiada specjalną formulację, która zapewnia skuteczne zwalczanie osobników miodówki 
w różnych stadiach rozwojowych. W pierwszej fazie działa jako repelent, powodując że osobniki 
dorosłe niechętnie składają jaja na opryskiwane pędy. Dodatkowo Atilla SP wykazuje owadobójcze 
(wysuszające) działanie w stosunku do najmłodszych larw, redukując aktualną populację. Ostatecznie 
preparat ogranicza powstawanie spadzi, aby uzyskać najlepsze rezultaty, bardzo ważne jest 
zastosowanie bloku 4 zabiegów. Skuteczność z pewnością nie będzie zauważalna po jednym zabiegu. 
Zawiera substancję która nie generuje pozostałości.

zwalcza miodówkę gruszową w uprawie gruszy

Affirm 095 Sg

Atilla SP

Carpovirusine Super SC

Contigol 95 EC
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oChRonA PRzEd SzKodnIKAMI

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Cechą charakterystyczną produktu jest działanie destrukcyjne m.in na miodówki, roztocza, wciornastki. Mechanizm 
działania Limocide polega na wywołaniu degradacji komórek i ich wysuszenie. produkt jest naturalnego 
pochodzenia i posiada tylko 1 dzień karencji.

Ogranicza występowanie miodówki, roztoczy, wciornastków.

Ogranicza występowanie owocówki jabłkóweczki 

limocide

Imidan 40wg

Isomate CTT 

nEXT PRo

Vertigo 018 EC / Safran 18 EC

Jest środkiem owadobójczym o szerokim spektrum działania, przeznaczonym do zwalczania owocówki 
jabłkóweczki. Zwalcza owady znajdujące się we wszystkich fazach rozwojowych – od jaj po dorosłe osobniki. 
Optymalne efekty osiągane są przy zastosowaniu środka w fazie tzw. „czarnej główki”. 
Fosmet, będący substancją aktywną Imidanu, działa na roślinie kontaktowo, a czas jego rozkładu to 40 dni, co 
gwarantuje brak pozostałości w owocach.

Zapobiega rozmnażaniu owocówki jabłkóweczki,  a tym samym rozwój pokolenia gąsienic atakujących 
owoce. Środek występuje w formie zawieszek stopniowo uwalniających substancję imitującą feromon płciowy 
szkodników, która uniemożliwia samcom znalezienie drogi do samicy. Isomate CTT jest zarejestrowany do 
stosowania w ochronie jabłoni, posiada również certyfikat Instytutu Ochrony Roślin-PIB do stosowania w sadach 
ekologicznych. Produkt działa niezawodnie bez względu na warunki pogodowe i nie ma pozostałości substancji 
czynnych w owocach.

Zwalcza owocówkę jabłkóweczkę w uprawie jabłoni

To preparat przeznaczony do ograniczania szkodliwych owadów i roztoczy żerujących na roślinach uprawnych. 
Jest mieszaniną związków silikonowych.
•  Preparat działa na szkodniki interwencyjnie, w sposób fizyczny.
• Po oprysku tworzy na powierzchni rośliny oraz ciałach szkodników powłokę uniemożliwiającą poruszanie się 
szkodników, co powoduje zahamowanie żerowania i w rezultacie śmierć.
• Nie jest środkiem chemicznym, dzięki czemu nie generuje pozostałości w owocach.

Ogranicza m.in mszyce, przędziorki, misecznika, miodówkę 
gruszową w uprawie drzew i krzewów owocowych

Zawiera znaną i skuteczną substancję aktywną Abamektynę. Stworzony do skutecznego zwalczania szpecieli  
w uprawach sadowniczych. Środek działa kontaktowo oraz żołądkowo na szkodniki. Na roślinie działa wgłębnie. 
Substancja szybko ulega rozkładowi w owocach. Abamektyna to substancja bardzo wrażliwa na działanie 
promienia UV, dlatego też wskazane jest by zabiegi nią wykonywać po zmroku lub przy pełnym zachmurzeniu. 
Wskazany jest dodatek adiuwantu Prolonger, który utrwala substancję na powierzchni rośliny. Czas rozpadu 
substancji ok 30 dni

Vertigo: zwalcza zwójkówki i pordzewiacza w uprawie jabłoni, 
miodówkę gruszową i wzdymacza gruszowego w uprawie gruszy,  
przędziorka chmielowca i roztocza truskawkowca w uprawie truskawki.
Safran: zwalcza miodówkę gruszową i miniarki w uprawie gruszy, 
przędziorka chmielowca w uprawie truskawki i maliny

Biologiczny środek przeznaczony do zwalczania gąsienic różnego rodzaju szkodników z rzędu motyli (Lepidoptera), 
między innymi zwójki liściowe żerujące na jabłoniach, gruszach. Środek jest preparatem mikrobiologicznym na 
bazie zarodników i kryształów Bacillus thuringiensis spp. kurstakis. Kilka godzin po spożyciu środka gąsienice 
przerywają żerowanie, a następnie po paru dniach obumierają. Młode gąsienice są znacznie bardziej wrażliwe 
niż starsze. Bez pozostałości.

Zwalcza zwójkówki liściowe w uprawie jabłoni i gruszy

delfin wg

12 34

rodzaje nawojów

 W razie pytań prosimy o kontakt z drukarnią.

ułożenie nr
1 2 3 4

CDE CD
E

CDE

CDE CD
E

kierunek wstęgi

5 6 7 8

CD
E CDE CD

E

3

268 mm

14
4 

 m
m

Importer:
AGROSIMEX Sp. o.o., Goliany 43, 
05-620 Błędów, tel. 48 66 80 481 

na opakowaniu
na opakowaniu

NEXT PRO
NEXT PRO

NEXT PRO

NEXT PRO

NEXT PRO.

NEXT PRO

NEXT PRO

NEXT PRO

NEXT PRO

NEXT PRO

nasz blog doradczy
www.doradztwosadownicze.pl

nasz 
fanpage

nasz kanał 
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oChRonA PRzEd ChoRobAMI

Fungicyd przeznaczony do ochrony przed parchem jabłoni, mączniakiem prawdziwym w uprawie m.in. 
porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, maliny. Produkt zwiera naturalna 
substancję aktywną - wodorowęglan potasu, utrwalony kompleksem adiuwantów decydujących o jego 
skuteczności i bezpieczeństwie w stosowaniu. Koniecznym jest, by zabiegi przeciwko wymienionym 
patogenom stosować cyklicznie aby utrzymać zapobiegawczy charakter działania preparatu.

zwalcza parcha jabłoni i mączniaka prawdziwego

plamy parcha na liściu jabłoni

Jest środkiem grzybobójczym pobudzającym do reakcji obronnej przeciwko patogenom grzybowym. 
W ochronie przed mączniakiem prawdziwym w uprawie truskawek.
•  Środek o działaniu układowym,
•  W postaci roztworu do rozcieńczania wodą,
•  Środek stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, 
    dzięki czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny.

Preparaty ograniczające choroby grzybowe  
i bakteryjne w uprawach sadowniczych: parch 

jabłoni, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zaraza 
ogniowa, rak bakteryjny. 

Innowacyjny biologiczny środek ochrony roślin. Oparty o wyselekcjonowane szczepy grzyba 
Aureobasidium pullulans. Ten pożyteczny grzyb zasiedla tkanki roślinne nie dopuszczając do 
rozwoju patogenów powodujących choroby jabłoni i grusz takie jak zaraza ogniowa, szara pleśń  
i gorzka zgnilizna. Środek o działaniu zapobiegawczym, karencja wynosi tylko 1 dzień. Produkt posiada 
zezwolenie na stosowanie w rolnictwie ekologicznym.

zwalcza zarazę ogniową, szarą pleśń i gorzką 
zgniliznę w uprawie jabłoni i gruszy

Armicarb SP

NOWOŚĆ
blossom Protect

Fytosave Sl

zwalcza mączniaka prawdziwego w uprawie truskawki 
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oChRonA PRzEd ChoRobAMI

Cechą charakterystyczną produktu jest działanie destrukcyjne m.in na grzybnię i zarodniki patogenów 
grzybowych, np. mączniaki. Mechanizm działania Limocide polega na wywołaniu degradacji komórek. 
Produkt jest naturalnego pochodzenia i posiada tylko 1 dzień karencji. 

limocide

ogranicza występowanie patogenów 
grzybowych - mączniaki NOWOŚĆ

Dwa preparaty oparte na tej samej substancji - Laminarynie. Ta naturalna substancja działa 
zapobiegawczo na szereg patogenów. Laminaryna podnosi naturalną odporność roślin, w tym rownież 
przed szeregiem patogenów pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. Bardzo szerokie spektrum 
działania tych preparatów opiewa między innymi zwalczanie zarazy ogniowej w jabłoni i gruszach, 
a także szereg chorób truskawek takich jak i szara pleśń, mączniak prawdziwy czy różnego rodzaju 
plamistości. 

Plantivax / Vaxiplant

oChRonA PRzEd ChwASTAMI

beloukha 680 SC
Środek chwastobójczy, który ma zastosowanie w programie niszczenia chwastów i odrostów 
korzeniowych w drzewach owocowych. Środek działa w sposób kontaktowy, nieselektywny. Jest 
środkiem o działaniu kontaktowym, który nie przemieszcza się w roślinie. Zawiera kwas pelargonowy 
(nonanowy), pochodzący z naturalnej ekstrakcji oleju rzepakowego.
Brak właściwości toksycznych, bezpieczny dla zwierząt i środowiska naturalnego.

Środek systemiczny, zalecany do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przeciwko 
mączniakom w jabłoni, gruszy, truskawce, agreście, porzeczkach, winorośli. Zawiera substancję 
chemiczną - Penkonazol, charakteryzującą się bardzo wysoką skutecznością i jednocześnie szybkim 
rozkładem, ok 30 dni, nie dając pozostałości.
Warunkiem dobrego działania tego preparatu jest całkowite pokrycie powierzchni roślin, a także 
dokładne naniesienie cieczy na powstałą już grzybnię mączniaka. Wskazane jest w tym celu używanie 
podwyższonych dawek cieczy roboczej i dodatek specjalistycznych adiuwantów takich jak Flipper.

zwalcza mączniaka prawdziwego w uprawie jabłoni, 
gruszy, truskawki, agrestu, porzeczki i winorośli

Topas 100 EC

ogranicza zarazę ogniową, szarą pleśń, 
mączniaka prawdziwego i plamistości 
liści w uprawie jabłoni, gruszy i truskawki 
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nAwozy I ŚRodKI MIEdzIowE

Jest płynnym, dolistnym nawozem przeznaczonym do likwidacji niedoborów miedzi, boru, cynku 
i manganu. Zapewnia bardzo szybkie pobieranie zawartych składników przez liście i pełną 
kompatybilność nawozu z metabolizmem nawożonych roślin. Zawarty bor, skompleksowany 
kwasem glukonowym jest łatwo przyswajalny i przyczynia się do prawidłowego zapylenia kwiatów 
Prawdziwą siłą Viflo CuB jest miedź w formie nanocząsteczek. Klasyczne środki i nawozy miedziowe 
działają wyłącznie powierzchniowo. Nanocząsteczki miedzi błyskawicznie wnikają do rośliny i krążą  
w niej wraz z sokami. Forma taka jest bezpieczna do stosowania nawet podczas kwitnienia roślin  
i dodatkowo odgrywa rolę bakteriostatyczną.

Zielony pąk i okres bezlistny to odpowiedni czas 
na zabieg preparatem miedziowym. 

Przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, wiśni i czereśni przed chorobami 
grzybowymi i bakteryjnymi. Zawiera miedź w postaci wodorotlenku miedzi. Kryształki wodorotlenku 
miedzi mają postać igieł, dzięki czemu bardzo dokładnie przylegają do opryskiwanej powierzchni. 
Charakterystycznym dla Funguranu jest wyższa odporność na zmywanie niż w przypadku tlenochlorku 
miedzi.

Jest środkiem grzybobójczym opartym na tlenochlorku miedzi. Płynna forma zapewnia doskonałą 
rozpuszczalność tego środka i bardzo długie utrzymywanie się na pędach. Ze względu na bardzo 
dobre właściwości biobójcze tlenochlorku miedzi wciąż duża grupa klientów sięga właśnie po 
preparaty z tej grupy.

Preparaty miedziowe, które z sukcesem 
wspierają ochronę sadów. Miedź występuje  

w nich w formie tlenku, tlenochlorku, wodorotlenku 
i nanocząsteczek. 

Funguran A plus nEw 50 wP

Viflo Cub

Cuproflow 377,5 SC

Miedż w formie nanocząsteczek

Miedż w formie tlenochlorku

Miedź w formie wodorotlenku
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nAwozy I ŚRodKI MIEdzIowE

Preparat zawierający tlenochlorek miedzi w formie łatwego w użyciu granulatu o działaniu 
powierzchniowym. Do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami 
powodowanymi przez grzyby i bakterie. Zwalcza szereg chorób bakteryjnych i grzybowych w uprawie 
jabłoni, gruszy i brzoskwini.

Jest nawozem opartym na zmikronizowanych cząsteczkach tlenochlorku miedzi przeznaczonym do 
nawożenia dolistnego i likwidacji niedoborów miedzi. Wysoka jakość produktu sprawia że zachowuje 
się podobnie jak środki ochrony roślin z tej grupy. Jest doskonale mieszalny z innymi nawozami  
i fungicydami. 

Granulat, który zawiera 75% tlenku miedzi. Unikalność tego preparatu polega między innymi na 
doskonałym rozdrobnieniu i wyrównaniu cząstek substancji aktywnej (1,2 mikrometra) oraz na 
zastosowaniu naturalnych nośników. W efekcie daje to wyjątkową skuteczność w zwalczaniu 
patogenów, które są sprawcami groźnych chorób, przy relatywnie niskim zagrożeniu dla środowiska. 
Mechanizm działania preparatu jest również specyficzny. Polega na stopniowym uwalnianiu jonów Cu+ 
i Cu++ z Cu2O naniesionego na chronioną roślinę. Jony Cu++ są zabójcze dla patogenów, powodują 
ich zamieranie na skutek niszczenia systemu enzymatycznego. O doskonałej przyczepności preparatu 
mogli się przekonać ci, którzy Nordox już stosowali, zwłaszcza w momencie mycia sprzętu, który służył 
do wykonywania zabiegu.

neoram 37,5 wg

nordox 75 wg

Miedź Plus 50 wP

Miedź w formie tlenochlorku

Miedź w formie tlenku

Miedź w formie tlenochlorku

nasz blog doradczy
www.doradztwosadownicze.pl

nasz 
fanpage

nasz kanał 
YOUTUBEOdwiedź:Chcesz dowiedzieć się więcej? 11



nAwozy I bIoSTyMUlAToRy RoŚlIn

Unikatowe połączenie wyciągów z 3 rodzajów alg morskich: Laminaria digitata, Ascophyllum nodosum, 
Fucus spp. z NPK i Zn. Taka formuła zapewnia wszechstronną stymulację roślin do wzrostu i plonowania, 
co jest szczególnie cenne w ochronie przed stresowymi czynnikami środowiska. Zastosowanie  
w nawozie Maral kompleksu RyZea* pobudza i wzmacnia system korzeniowy roślin. Maral polecany 
jest zarówno do zabiegów dolistnych jak i fertygacji; po wytworzeniu pąków kwiatowych, w pełni 
kwitnienia, w fazie opadania płatków – wzrostu zawiązków, w fazie wzrostu owoców 

(*)  Kompleks RyZea Plus® – unikalny opatentowany przez firmę AGRIGES ekstrakt z alg morskich 
Ascophyllum nodosum, Lamiaria Digitata, Fucus ssp

W budowaniu programu nawożenia roślin warto zwrócić uwagę na nawozy, które niosą ze sobą mniej 
znane pierwiastki, takie jak na przykład krzem. Pierwiastek ten w niewielkim stopniu spełnia funkcje 
odżywcze jednakże wykazuje bardzo wysokie działanie wzmacniające tkanki roślinne. Z podanego na 
roślinę nawozu ASX Krzem, krzem osadza się w warstwie bezpośrednio pod naskórkiem. Tworzony 
zestaw warstw ochronnych ogranicza penetrację naskórka przez choroby grzybowe, zniechęca 
szkodliwe owady do kolonizacji, oraz czyni owoce bardziej odpornymi na uszkodzenia mechaniczne. 
O skuteczności ASX Krzem przesądza unikatowa forma, gdzie krzem zawarty jest w formie kwasu 
ortokrzemowego o najlepszej przyswajalności i niskim pH. Nawóz ten jest mieszalny ze środkami 
ochrony roślin i innymi nawozami, w tym wapniowymi.

Koncentrat zawierający aminokwasy w 100% pochodzenia roślinnego. Właściwości stymulujące 
aminokwasów roślinnych można wykorzystać w momentach stresowych dla roślin, a także dla wsparcia 
pobierania innych, prostych nawozów mineralnych. Protaminal jest polecany do nawożenia dolistnego 
lub doglebowego. Należy do nawozów bardzo szybko przyswajalnych zarówno przez liście jak  
i korzenie roślin.

To innowacyjny nawóz który oprócz 6% wapnia zawiera również 25 ppm jonów srebra w postaci 
nanocząsteczek. Wapń w połączeniu z nanosrebrem jest szybko pobierany i sprawnie przemieszczany 
w roślinie. Zastosowanie Viflo Cal S dodatkowo wpływa na lepsze natlenienie komórek roślinnych, 
aktywizując procesy życiowe roślin oraz stymulując ich naturalne mechanizmy obronne. Unikatowa 
formulacja zapewnia roślinom pełne bezpieczeństwo przy aplikacji nawet w okresie kwitnienia.

Preparat przeznaczony do zabezpieczania ran po cięciu lub powstałych w wyniku uszkodzeń drzew i 
krzewów owocowych. Preparat pokrywa powierzchnię rany trwałą i elastyczną powłoką, dzięki czemu 
tworzy mechaniczną barierę przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych, przyśpiesza 
gojenie ran. Preparat przeznaczony do smarowania lub opryskiwania ran. 

Uzupełnieniem ochrony jest prawidłowe odżywienie i biostymulacja 
roślin do obrony przed chorobami i szkodnikami. Nawozy i biostymulatory 

dedykowane w uprawach sadowniczych.

Maral

ASX Krzem plus

Protaminal

Viflo Cal S

Viflo Chitosol Silver

Krzem w formie kwasu ortokrzemowego

wyciąg z 3 rodzajów alg morskich

Aminokwasy pochodzenia roślinnego

wapń i jony srebra w postaci nanocząsteczek

organicza choroby kory i drewna - przyśpiesza 
gojenie ran drzew i krzewów owocowych
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nAwozy I bIoSTyMUlAToRy RoŚlIn

Zawiera 80% siarki w pełni rozpuszczalnej i dostępnej dla roślin formie. Doskonała mieszalność 
zapewnia kompatybilność w połączniach z innymi nawozami i fungicydami. Stosowanie nawożenia 
siarkowego powoduje również podniesienie efektywności gospodarki azotem w roślinie. Poprawia 
jakość i wysokość plonów. Znany jest też ze swoich właściwości fitosanitarnych (min. grzybobójczych).

Nazywany jest biologicznym regeneratorem gleby. Nawóz zawiera azot organiczny oraz  
„Co-formulator” – zestaw substancji stymulujących rozwój w glebie bakterii Pseudomonas putidia 
i Pseudomonas fluorescens. Bakterie te syntetyzują hormony roślinne, np. kwas indolilooctowy 
IAA, który wpływa na silny rozwój sytemu korzeniowego. Produktami syntezy tych bakterii są także 
cyjanowodór, kwas salicylowy oraz antybiotyk – fenazyna. Podwyższona koncentracja tych substancji w 
bezpośrednim sąsiedztwie strefy włośnikowej systemu korzeniowego stymuluje wzrost i zdrowotność 
drzew. Delsol poprawia żyzność gleby, przeciwdziałając wyjaławianiu i zapobiegając zmęczeniu gleby.

Pierwszy i wciąż niedościgniony produkt zawierający aż 85% kwasów humusowych, a także potas 
i żelazo. Nawóz podnosi żyzność gleby, zwiększa jej chłonność, poprawia dostępność składników 
pokarmowych i wody dla roślin. Polecany szczególnie na gleby lekkie, ubogie a także tam gdzie są 
ograniczone możliwości korzystania z nawozów organicznych. Przywraca naturalną harmonię gleby  
z rośliną uprawną.

Klasyczny, węglanowy nawóz wapniowy pochodzenia jeziornego o wysokiej reaktywności i szybkim 
rozkładzie. Błyskawicznie neutralizuje kwaśny odczyn gleby oraz poprawia jej żyzność i strukturę. 
Jest doskonałym źródłem wapnia dla roślin. Z uwagi na niską zawartość metali ciężkich jest 
nawozem ekologicznie czystym. Wykazuje bardzo dobre właściwości fizyczne i chemiczne. Wapniak 
Kornicki uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, sprzyja rozwojowi pożytecznych 
mikroorganizmów i ogranicza ilość grzybów. Wapniak Kornicki zobojętnia zakwaszające działanie 
nawozów fizjologicznie kwaśnych oraz neutralizuje uwidaczniające się w kwaśnej glebie toksyczne 
działanie glinu i innych metali ciężkich. Zwiększa efektywność i skuteczność działania innych nawozów 
mineralnych, podnosi plony uprawianych roślin i umożliwia im prawidłowy rozwój. Sprawdza się 
idealnie w uprawie roślin wieloletnich a zwłaszcza sadowniczych, gdzie efektywność wapnowania jest 
mocno ograniczona poprzez konieczność stosowania nawozów wapniowych jedynie powierzchniowo. 
Doskonała granulacja ułatwia precyzyjną aplikację nawozu i eliminuje pylenie.

Granulowany (pelet) doglebowy nawóz organiczny, pozbawiony nasion chwastów i patogenów. 
Łatwy w aplikacji przy użyciu powszechnie dostępnych maszyn.  Jego skład został wzbogacony   
kwasami humusowymi, siarczanem wapnia i wyciągiem z alg morskich.   Środki chelatujące zawarte  
w nawozie, tj. kwas alginowy i aminokwasy, promują wchłanianie i translokacje składników odżywczych  
w roślinie. Stosowanie Petro  zapewnia  wzbogacenie gleby w substancję organiczną, aktywne kwasy 
humusowe  i fulwowe , wapń i siarkę , oraz substancje aktywizujące rozwój systemu korzeniowego  
roślin uprawnych a także uruchomienie trudnodostępnych składników pokarmowych z rezerw 
glebowych  tj. B, Fe, Zn, Cu, B.  Petro   poprawia  strukturę gruzełkowatą gleby, zapewniając lepszą 
dostępność wody w okresach suszy oraz odprowadzanie nadmiaru wody w okresach intensywnych 
opadów, przywraca równowagę odczynu gleby i przewodność elektryczną, aktywizuje rozwój pożytecznych 
mikroorganizmów glebowych. 

Microthiol

delsol

Petro 330 ST bIo 

Rosahumus

wapniak kornicki

Substancje stymulujące rozwój pożytecznych bakterii w glebie

Siarka

obornik granulowany

85% kwasów humusowych

Kreda jeziorna
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Agrosimex Sp. z o.o.
Goliany 43

05-620 Błędów
tel. 48 66 80 471

www.agrosimex.pl

Uwaga! 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. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.Informacje zawarte w katalogu mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym na dzień 31.10.2018.  
Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfikowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa.
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