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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. Zwróć  
uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj  
środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



Zespół HELM Polska

SZANOWNI PAŃSTWO

Firma HELM AG z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) istnieje już 120 lat. W Pol-
sce na rynku chemicznym jest obecna od roku 1990 a na rynku środków 
ochrony roślin od roku 2003.

Przez ten cały czas nasza działalność polegała na 

• sprzedaży szerokiego asortymentu środków ochrony roślin producentów 
krajowych i zagranicznych,

• budowaniu zaufania do naszej firmy poprzez fachowe doradztwo polowe i

• gwarantowaniu wysokiej jakości produktów poprzez stały monitoring 
procesów produkcyjnych.

Obecnie koncentrujemy się na pracach rozwojowych i wdrożeniowych 
naszych nowych produktów poszukując najbardziej ekonomicznych roz-
wiązań w ochronie najważniejszych upraw. W Polsce dbamy o ochronę 
zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych oraz upraw sadowniczych.

Katalog, który w sezonie 2020 oddajemy w Państwa ręce, oprócz informacji 
o dobrze znanych i sprawdzonych środkach ochrony roślin takich jak np.: 
Tebu 250 EW czy Modan 250 EC zawiera dodatkowo informacje o naszym 
najnowszym produkcie Promino 300 EC.

Produkt ten jest fungicydem zawierającym substancję aktywną protioko-
nazol (z grupy triazoli), która posiada bardzo szerokie spektrum działania 
i ma zastosowanie w ochronie wielu upraw.

Na uwagę zasługuje fakt, że jest to produkt w innowacyjnej formulacji 
300 EC. Szczegóły dotyczące tego produktu znajdziecie Państwo w niniej-
szym katalogu oraz w dodatkowo przygotowanej broszurze zawierającej 
szereg interesujących wyników doświadczeń.

Ufamy, że zawarte w niniejszym wydaniu informacje przybliżą Państwu na-
sze produkty i zachęcą do ich wypróbowania i systematycznego stosowania.

Życzymy Państwu udanego sezonu 2020, dorodnych plonów i uzyskania 
za nie wysokich cen.





WIZJA 

Helm AG jest znaną firmą na rynku chemicznym. Wizją Helma jest być 
uznaną czołową firmą również w przemyśle środków ochrony roślin.
Firma Helm jest przedsiębiorstwem rodzinnym działającym od trzech pokoleń 
w oparciu o takie wartości jak:
•  odpowiedzialność za produkty i ich działanie
•  zaufanie
•  szacunek
•  współpracę
•  lojalność
•  tradycję

W ochronie roślin, cechuje nas:
• aktywność zarówno na poziomie badań, rozwoju i handlu
• kompetencja w zakresie wiedzy technicznej dotyczącej zarówno produk-

tów jak i upraw.
• dbanie o najwyższą jakość zgodnie z niemieckimi standardami
• doskonałość w logistyce i budowaniu systemów jakości

Dla naszych partnerów chcemy być:
•  wyjątkowi, dostarczać wartości i przekraczać oczekiwania
•  atrakcyjni w budowaniu ich własnych rozwiązań i wspierać ich w dążeniu 

do tworzenia bezpiecznego i innowacyjnego otoczenia
•  uczciwi a nasze działania winny być zawsze transparentne i dopasowane 

do bieżącej sytuacji





FUNGICYDY
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Środek grzybobójczy w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stoso-
wania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia 
jarego, buraka cukrowego oraz wiśni przed chorobami grzybowymi.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU 

Zawartość substancji czynnej tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (25,8%)

Zastosowanie

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza 
brunatna pszenicy, septorioza pasko-
wana liści, brunatna plamistość liści, 
septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza 
karłowa, rynchosporioza zbóż, plami-
stość siatkowa jęczmienia, fuzarioza 
kłosów.
Zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 1
Termin stosowania: Środek stosować zapo-
biegawczo lub natychmiast po zauważeniu 
pierwszych objawów chorób:
– pszenica ozima – od początku fazy strze-
lania w źdźbło do końca fazy kłoszenia 
(BBCH 30-59),
– jęczmień jary – od początku fazy strze-
lania w źdźbło do końca fazy kłoszenia 
(BBCH 30-59).

Rzepak ozimy
Środek można stosować zapobiegawczo 
lub po wystąpieniu pierwszych objawów 
chorób w następujących terminach:
Termin stosowania: Jesienią w stadium 
4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzy-
żowych.
Zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,5-0,75 l/ha
Termin stosowania: Wiosną w fazie wzrostu 
pędu głównego (BBCH 31-32).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzy-
żowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Wiosną w fazie kwit-
nienia do fazy opadania pierwszych płatków 
kwiatowych (BBCH 57-65).
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 1,25 l/ha 
Liczba zabiegów: 1
W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko 
czernią krzyżowych zabieg można opóźnić 
do momentu wykształcenia pierwszych 
łuszczyn na roślinie rzepaku.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 za-
bieg wiosną).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Burak cukrowy
chwościk buraka, mączniak prawdziwy 
buraka.
Zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,8 l/ha 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Termin stosowania: Środek stosować zapo-
biegawczo lub interwencyjnie natychmiast 
po zauważeniu pierwszych objawów cho-
rób, od fazy całkowitego zakrycia między-
rzędzi (BBCH 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 
21 dni

Wiśnia
brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Zalecana dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować 
w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni 
kwitnienia (BBCH 61-66).
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 1

Okres od ostatniego zastoso-
wania środka do dnia zbioru ro-
śliny uprawnej (okres karencji)

pszenica ozima, jęczmień jary – nie dotyczy,  
rzepak ozimy – 35 dni, burak cukrowy – 30 dni, wiśnia – 7 dni.



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.

Choroby grzybowe są bez szans
Szeroka rejestracja, najlepsza formulacja, niska cena. 

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com

TEBU® 250 EW
fungicyd zbożowy i rzepaczany
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FUNGICYD w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym, do 
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez 
grzyby. Środek zawiera substancję czynną protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy 
steroli - inhibitory demetylacji, SBI- DMI, wg FRAC grupa 3).

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU 

Zawartość substancji czynnej protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 300 g/l (28,04 %).

Zastosowanie

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta 
zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza pa-
skowana liści pszenicy, brunatna plamistość 
liści (średni poziom zwalczania), septorioza 
plew
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,33-0,65 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegaw-
czo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych 
objawów chorób od końca fazy krzewienia do 
początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 
Liczba zabiegów: 2
fuzarioza kłosów 
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,65 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować zaraz po 
wykłoszeniu, gdy widoczne są pierwsze pylniki 
do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 1 

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy 
liści, rynchosporioza zbóż. 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,33-0,65 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegaw-
czo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych 
objawów chorób, od końca fazy krzewienia do 
początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Jęczmień ozimy
plamistość siatkowa jęczmienia, rynchospo-
rioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,33-0,65 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegaw-
czo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych 
objawów chorób od końca fazy krzewienia do 
początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Żyto ozime 
rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,33-0,65 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegaw-
czo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych 
objawów chorób, od końca fazy krzewienia do 
początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Pszenica jara 
rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, sep-
torioza paskowana liści pszenicy, brunatna 
plamistość liści (średni poziom zwalczania)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,33-0,65 l/ha 

Termin stosowania: Środek stosować zapobie-
gawczo lub natychmiast po zauważeniu pier-
wszych objawów chorób, od końca fazy krzew-
ienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Jęczmień jary
plamistość siatkowa jęczmienia, rynchospo-
rioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowa-
nia: 0,33-0,65 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobie-
gawczo lub natychmiast po zauważeniu pier-
wszych objawów chorób, od końca fazy krzew-
ienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie weg-
etacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Rzepak ozimy
sucha zgnilizna kapustnych
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w następu-
jących terminach: 
zabieg jesienią: od fazy 6 liści do fazy 9 liści 
rzepaku (BBCH 16-19),
zabieg wiosną: od momentu ruszenia wegetacji 
do fazy żółtego pąka (pierwsze płatki kwiatowe 
są widoczne) (BBCH 59)

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wege-
tacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną 
lub 2 zabiegi wiosną)
Odstęp między zabiegami wiosennymi: co na-
jmniej 21 dni
Odstęp między zabiegiem jesienią i zabiegami 
wiosną: co najmniej 86 dni

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN 
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁO-
OBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania 
i fitotoksyczność środka ochrony roślin sto-
sowanego w uprawach małoobszarowych 
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary
sucha zgnilizna kapustnych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowa-
nia: 0,3-0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobie-
gawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów 
choroby od fazy sześciu liści do fazy żółtego pąka 
(BBCH 16-59).
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie weg-
etacyjnym: 1

Okres od ostatniego zastoso-
wania środka do dnia zbioru ro-
śliny uprawnej (okres karencji)

nie dotyczy

PROMINO® 300 EC

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.

Zawiera protiokonazol
• niezwykle szerokie spektrum zwalczanych chorób 
• zasotosowanie w wielu uprawach  • niska dawka na hektar

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com

PROMINO® 300 EC
fungicyd zbożowy i rzepaczany



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.

Zawiera protiokonazol
• niezwykle szerokie spektrum zwalczanych chorób 
• zasotosowanie w wielu uprawach  • niska dawka na hektar

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com

PROMINO® 300 EC
fungicyd zbożowy i rzepaczany
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Wpływ wybranych dawek Promino 300 EC na hamowanie wzrostu grzybni Sclerotinia sclerotiorum 
w warunkach in vitro
[Data założenia doświadczenia: 11.09.2019; data zakończenia: 17.09.2019]

Substancja czynna Dawka 
(l/ha)

Średnica grzybni 
[cm]

Hamowanie wzrostu 
grzybni [%]

Kontrola  - 8,6 -

Promino 300 EC 0,4 0,2 98

Promino 300 EC 0,5 0,1 99

Promino 300 EC 0,65 0 100

Wpływ wybranych dawek Promino 300 EC na hamowanie wzrostu grzybni Alternaria brasscicae 
w warunkach in vitro
[Data założenia doświadczenia: 11.09.2019; data zakończenia: 02.10.2019]

Substancja czynna Dawka 
(l/ha)

Średnica grzybni 
[cm]

Hamowanie wzrostu 
grzybni [%]

Kontrola  - 8,6 -

Promino 300 EC 0,4 0,6 93

Promino 300 EC 0,5 0,3 97

Promino 300 EC 0,65 0,1 99

Zmiany w przepisach Unii Europejskiej dotyczących dopuszczenia środków ochrony roślin do obrotu i stosowania 
motywują producentów do szukania produktów bardziej przyjaznych środowisku i człowiekowi. Takim produktem 
jest nowo zarejestrowany fungicyd Promino 300 EC, zawierający substancję czynną z grupy triazoli - protiokonazol. 
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI). Promino 
300 EC otrzymało szeroką rejestrację w następujących uprawach: pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęcz-
mień ozimy i jary, żyto ozime, rzepak ozimy i jary. Promino 300 EC zwalcza sprawców takich chorób jak: mączniak 
prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, 
fuzarioza kłosów (pszenica). Natomiast w rzepaku: suchą zgniliznę kapustnych. Dzięki elastyczności stosowania 
Promino 300 EC jest idealną podstawą budowy programu ochrony zbóż i rzepaku przed chorobami grzybowymi. 

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OCENY SKUTECZNOŚCI W ZWALCZANIU PATOGENÓW  
W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO ORAZ ZBÓŻ 

Skuteczność hamowania wzrostu grzybni Botrytis cinerea w warunkach in vitro



WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OCENY SKUTECZNOŚCI W ZWALCZANIU PATOGENÓW  
W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO ORAZ ZBÓŻ 

8061-69 7557503020-29161210 1970

Fazy rozwojowe BBCH rzepaku

pozimowy okres chorób liściokres jesiennych chorób liści
spoczynek

zimowy
okres

kwitnienia

dwa zabiegi wiosną

Promino 300 EC
0,6 l/hadwa zabiegi

maksymalnie 2 zabiegi w sezonie

Promino 300 EC
0,6 l/ha

Promino 300 EC
0,6 l/ha

71-9261-69595149393731 323029252110 13 7

Fazy rozwojowe BBCH zbóż

maksymalnie 2 zabiegi w sezonie segment chorób liści
segment chorób

kłosa

61-69jeden zabieg (fuzarioza kłosów) 

dwa zabiegi (odstęp 14 dni)
Promino 300 EC

0,65 l/ha

Promino 300 EC
0,65 l/ha

Stosowanie środka Promino 300 EC w ochronie zbóż możliwe jest 2 razy w sezonie

Skuteczność hamowania wzrostu grzybni Sclerotinia sclerotiorum w warunkach in vitro

Stosowanie środka Promino 300 EC w ochronie rzepaku możliwe jest 2 razy w sezonie





HERBICYDY



16

Agenor 450 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym 
nalistnie, w uprawie zbóż, rzepaku ozimego, i po zbiorze roślin uprawnych oraz w sadach jabłoniowych 
i gruszowych, a także na użytkach zielonych.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Zawartość substancji czynnej glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli izopropylo-
aminowej – 450 g/l (37,5%)

Zastosowanie

A. Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw 
pożniwnych – zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów
Przygotowanie pola pod uprawę
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na 
zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha 
B. Sady (jabłoń, grusza)
Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do lata, na intensywnie 
rosnące chwasty, które osiągnęły wysokość 15-20 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
C. Użytki zielone
Środek do stosowania w celu odnowienia łąk i pastwisk.
Termin stosowania: Środek stosuje się, gdy chwasty osiągną wysokość 15 cm. 
W momencie opryskiwania perz powinien wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni 
wykształcone liście.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
D. Pola uprawne przed zbiorem zbóż
D.1. Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór.
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień 
ozimy, jęczmień jary.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego 
wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się 
w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha 
D.2. Desykacja
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego 
wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha
Pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1

Okres od ostatniego zastosowania 
środka do dnia zbioru rośliny 
uprawnej (okres karencji): 

pszenica, pszenżyto, jęczmień – 7 dni, rzepak – 14 dni, owoce ziarnkowe (jabłka, 
gruszki) – 42 dni



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.

Skuteczny na każdym polu! 
• herbicyd zawierający glifosat 

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com

AGENOR® 450 SL
herbicyd
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Digator 100 EC jest herbicydem w formie 

 Środek stosowany nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego zwalczania perzu właściwego, ch-
wastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich 
wzejściu) w uprawie rzepaku ozimego i buraka cukrowego w okresie wegetacji.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Zawartość substancji czynnej chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) 
– 100 g/l (9,84%) 

Zastosowanie

Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a 
następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie 
wzrostu i rozwoju chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się przebarwieniem, a następnie zasychaniem  
najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7-14 dni od opryskiwania lub nawet 
wcześniej w sprzyjających warunkach. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach. 
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza przyśpieszają działanie, a niska temperatura 
i susza je spowalnia.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek Digator 100 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne 
są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz 
właściwy w fazie 4-6 liści.

Chwasty wrażliwe:
na środek w dawce 0,45-0,6 l/ha – samosiewy zbóż, wyczyniec polny, miotła zbożo-
wa, owies głuchy, chwastnica jednostronna, stokłosa miękka, życica wielokwiatowa.
Środek zastosować od fazy 2 liści do pełni fazy krzewienia chwastu, niższą dawkę sto-
sować do początku fazy krzewienia.
na środek w dawce 1 l/ha – perz właściwy.
Środek zastosować od fazy 2 do 6 liści chwastu.
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

Burak cukrowy (plantacje produkcyjne)
Termin stosowania: Środek stosować od momentu, gdy buraki wytworzą pierwszą parę 
liści do fazy, gdy rośliny zakryją 30% międzyrzędzi (BBCH 11-33).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45-1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy
Termin stosowania: Środek stosować:
- jesienią, od fazy gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12)
lub
- wiosną, od początku wydłużania pędu, brak międzywęźli („rozeta”) do widocznych 3 
międzywęźli (BBCH 33).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45-1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane 
fazy rozwojowe rośliny uprawnej.
Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.
Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.

Okres od ostatniego zastoso-
wania środka do dnia zbioru ro-
śliny uprawnej (okres karencji):

rzepak ozimy - 75 dni, burak cukrowy - 87 dni.



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.

Dzika skuteczność
• niska dawka • wysoka skuteczność • sprawdzona substancja czynna 

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com

DIGATOR® 100 EC
herbicyd na chwasty jednoliścienne
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Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalist-
nie, przeznaczony do powschodowego zwalczania głównie chwastów rumianowatych i ostrożnia polne-
go, a także innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym i buraku cukrowym. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Zawartość substancji czynnej chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 300 g/l 
(25,8%)

Zastosowanie

Rzepak ozimy
Środek stosować wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, 
niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenica ozima
Środek stosować wiosną w fazie krzewienia pszenicy
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Burak cukrowy
Środek stosować w fazie rozwoju liści buraka (2 do 4 liści) 
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów np. o zwalczanie 
bodziszka drobnego i gwiazdnicy pospolitej, komosy białej, fiołka polnego, maku 
polnego, rdestu kolankowatego, jasnoty purpurowej, przytulii czepnej i niezapo-
minajki polnej środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Akord 180 OF.

W przypadku stosowania środka Helion 300 SL w mieszaninie ze środkiem 
Akord 180 OF:
Maksymalna dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha
Zalecana dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 - 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: 6 - 10 dni
Środki stosować zgodnie z poniższym systemem dawek, w fazie liścieni buraka 
do fazy 2 liści.
Pierwszy zabieg:
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha środka Helion 300 SL 
+ 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
Drugi zabieg:
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha środka Helion 300 SL 
+1,5 l/ha środka Akord 180 OF 
Trzeci zabieg:
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha środka Helion 300 SL 
+ 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

Okres od ostatniego zastosowania 
środka do dnia zbioru rośliny uprawnej 
(okres karencji)

NIE DOTYCZY.



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.

na chwasty rumianowate i ostrożeń polny 
• niskie dawki • wygodne opakowania • szeroka rejestracja 

Poleca HELM! 

HELION® 300 SL
herbicyd
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HELM-Flurox 200 EC jest herbicydem stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów 
dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. 
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Zawartość substancji czynnej fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)  
– 200 g/l (20,43%)

Zastosowanie

HELM-Flurox 200 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, 
pobieranym jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczanym do 
korzeni roślin powodując ich zamieranie.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię czepną w każdej 
fazie jej rozwoju. 
Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. 
Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach.
a) Stosowanie środka pojedynczo:
Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazd-
nica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, 
przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacz-
nik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tobołki polne.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.
b) Stosowanie środka HELM-Flurox 200 EC w mieszaninie ze środkiem 
HELM-Tribi 75 WG:
Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik 
trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik 
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy.
c) Stosowanie środka HELM-Flurox 200 EC w mieszaninie ze środkiem 
Chwastox Extra 300 SL:
Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik 
trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik 
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy.
Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do po-
czątku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH < 37).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
W celu uzyskania szerszego spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, 
środek HELM-Flurox 200 EC można stosować w mieszaninie zbiornikowej 
z preparatami HELM-Tribi 75 WG lub Chwastox Extra 300 SL.
HELM-Flurox 200 EC 0,5 l/ha + HELM-Tribi 75 WG 0,015 kg/ha
lub
HELM-Flurox 200 EC 0,7 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga
W trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa tempe-
ratura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C.

Okres od ostatniego zastosowania środka 
do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres 
karencji)

NIE DOTYCZY



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.

precyzja w praktyce zwalczania chwastów 
• selektywne działanie • niskie dawki • stosowany w mieszaninach 

Poleca HELM!

więcej na www.helmpolska.com 

HELM-FLUROX® 200 EC
herbicyd
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Herbicyd w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania 
objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszeni-
cy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU 

Zawartość substancji czynnej tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 
– 750 g/kg (75%)

Zastosowanie

Chwasty wrażliwe:
– zboża ozime – dawka 20-25 g/ha: 

chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne, 
samosiewy rzepaku.

– zboża jare – dawka 15-20 g/ha: 
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak 
polny, nawrot polny, przytulia czepna (dawka 20 g/ha), rumianek pospolity 
(dawka 20 g/ha), tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdestówka powo-
jowata.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Środek stosować:
a) jesienią, od rozwinięcia trzeciego liścia do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Liczba zabiegów: 1.
lub
b) wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy końca krzewienia do początku fazy 
strzelania w żdźbło (BBCH 29-30). Środek stosować z dodatkiem adiuwanta 
(środek wspomagający).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Pszenica jara, jęczmień jary
Środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 
20-30), w fazie 2-4 liści chwastów. Środek stosować z dodatkiem adiuwanta 
(środek wspomagający):
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HELM TRIBI 75 WG 20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
HELM TRIBI 75 WG 20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HELM TRIBI 75 WG 15-20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
HELM TRIBI 75 WG 15-20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Okres od ostatniego zastosowania 
środka na rośliny do dnia w którym 
można siać lub sadzić rośliny uprawiane 
następczo

Nie dotyczy po uwzględnieniu następstwa roślin.



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.

Dobry i tani mechanizm eliminacji chwastów
Nieskie dawki, wysoka skuteczność. 

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com

HELM TRIBI® 75 WG
Ekonomiczny herbicyd zbożowy
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Ekonomiczny zestaw herbicydów do ochrony zbóż przed pospolitymi chwastami 
dwuliściennymi i przytulią. Niskie dawki, niska cena i wysoka skuteczność. 

Substancja czynna  - tribenuron metylowy. 
Herbicyd w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przysto-
sowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do 
zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmie-
niu jarym i pszenżycie ozimym.

Substancja czynna - fluroksypyr. 
HELM-Flurox 200 EC jest herbicydem stosowanym nalistnie, przeznaczonym do 
zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia 
ozimego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana 
jest do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych 
lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.



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.

Ekonomiczny zestaw herbicydów 
do ochrony zbóż przed pospolitymi 
chwastami dwuliściennymi i przytulią. 

HELM TRIBI® 75 WG
Ekonomiczny herbicyd zbożowy

HELM-FLUROX® 200 EC
Herbicyd

+
HELM Polska Sp. z o.o.

Sprzedaż i Marketing 
środków ochrony roślin

ul. Domaniewska 42, 
02-672 Warszawa 
tel. 22 654 35 00, 
fax 22 654 83 10, 

www.helmpolska.com
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Herbicyd selektywny o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania 
zawiesiny wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna rimsulfuron zaliczana jest do grupy B.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU 

Zawartość substancji czynnej rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 
– 250 g/kg środka (25,0%)

Zastosowanie

Kukurydza
A. Zabieg jednorazowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Rimuron 25 WG 50 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
B. System dawek dzielonych (zabieg dwukrotny) 
Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie 
dawek dzielonych): 30 g/ha.
Rimuron 25 WG 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie 
dawek dzielonych): 20 g/ha.
Rimuron 25 WG 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować po upływie 8-10 dni od wykonania pier-
wszego zabiegu (BBCH > 16).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (w systemie dawek 
dzielonych).
Odstęp między zabiegami: 8-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak
A. Zabieg jednorazowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Rimuron 25 WG 50 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od 9 liścia (powyżej 10 cm wysokości) do 
początku wydłużania głównej łodygi (poniżej 20 cm wysokości) (BBCH 20-30).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
B. System dawek dzielonych (zabieg dwukrotny) 
Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie 
dawek dzielonych): 30 g/ha.
Rimuron 25 WG 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwinięcia 9 liścia (powyżej 
10 cm wysokości) (BBCH 20).
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie 
dawek dzielonych): 20 g/ha.
Rimuron 25 WG 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować po upływie 8-10 dni od wykonania 
pierwszego zabiegu, do początku wydłużania głównej łodygi (poniżej 20 cm 
wysokości) (do BBCH 30).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (w systemie dawek 
dzielonych).
Odstęp między zabiegami: 8-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.



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.

... i chwasty znikają
• ekstremalnie niska dawka • selektywne działanie • szybki efekt 

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com

RIMURON® 25 WG
herbicyd w kukurydzy i ziemniakach
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Simba 100 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci koncen-
tratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.  
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Zawartość substancji czynnej
Zawartość substancji czynnej: mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 100 g/l 
(9,3%) 
Substancje niebędące substancją czynną: oktan-1-ol, etoksylowany eter izodecylowy. 

Zastosowanie

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd pobierany głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów 
i szybko przemieszczany w roślinie, hamujący ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamo-
wanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje 
zniszczenie chlorofilu. Typowym charakterystycznym objawem dla takiego mechanizmu 
działania widocznym na roślinach zwalczanych jest całkowite ich bielenie. Pierwsze 
objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie 
chwastów następuje po około 14 dniach.
Zabieg wykonać po wschodach chwastów w okresie, gdy mają one rozwinięte 2-6 liści, 
najlepiej, gdy większość z nich znajduje się w fazie 4 liści.
Chwasty wrażliwe: 
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa 
biała, maruna nadmorska bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rde-
stówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego 
opryskiwacza polowego. 
• Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę
1. Zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. 
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75-1,5 l/ha. 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12-18), najlepiej 
gdy kukurydza ma 4-5 liści (BBCH 14-15).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
lub
2. System dawek dzielonych
a) I zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. 
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-5 liści kukurydzy (BBCH 12-15).
b) II zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. 
Termin stosowania: środek stosować w fazie 5-8 liści kukurydzy (BBCH 15-18).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w dawce dzielonej w sezonie wegetacyjnym: 2.
Uwaga: W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej 
zaleca się stosować maksymalną dawkę środka, tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie zabiegu w 
fazie 2-4 liści chwastu.
Wyższa dawka zalecana jest także w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.

Okres od ostatniego zastoso-
wania środka do dnia zbioru ro-
śliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.



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.

... trzyma chwasty z daleka
• selektywne działanie • wysoka koncentracja • szybkie działanie 

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com

SIMBA® 100 SC
herbicyd w kukurydzy





REGULATORY
WZROSTU
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MODAN 250 EC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządza-
nia emulsji wodnej. Środek do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia 
jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego. 

Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU 

Zawartość substancji czynnej trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 250 g/l (25,3%)

Zastosowanie

Pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flago-
wego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flago-
wego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29-39)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha 
Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia 
flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do pojawienia się 
liścia flagowego (widoczny liść flagowy, ale jeszcze nie rozwinięty) (BBCH 30-37)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Okres od dnia ostatniego zabiegu 
do dnia zbioru roślin przeznaczonych 
do konsumpcji (okres karencji): 

NIE DOTYCZY.



MODAN® 250 EC
Regulator wzrostu

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.

Ulepsza, skraca i pogrubia co trzeba!
• dobrze skrojona rejestracja • skraca i usztywnia 
• nie redukuje długości korzeni i masy roślin  

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com
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FUNGICYDY
 NAZWA PRODUKTU SUBSTANCJA CZYNNA KONCENTRACJA FORMULACJA

tebukonazol 250 g/l EW płyn do sporządzania emulsji 
wodnej

tebukonazol 250 g/l EW płyn do sporządzania emulsji 
wodnej

protiokonazol 300 g/l EC koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej.

protiokonazol 300 g/l EC koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej.

HERBICYDY
glifosat 450 g/l SL koncentrat do sporządzania 

roztworu wodnego

glifosat 450 g/l SL koncentrat do sporządzania 
roztworu wodnego

chizalofop-P-etylowy 100 g/l EC koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej.

chizalofop-P-etylowy 100 g/l EC koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej.

chizalofop-P-etylowy 100 g/l EC koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej.

fluroksypyr 200 g/l EC koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej.

tribenuron metylowy 750 g/kg WG mikrogranulat do 
sporządzania zawiesiny wodnej

tribenuron metylowy 750 g/kg WG mikrogranulat do 
sporządzania zawiesiny wodnej

tribenuron metylowy 750 g/kg WG mikrogranulat do 
sporządzania zawiesiny wodnej

rimsulfuron 250 g/kg WG granulat do sporządzania 
zawiesiny wodnej

mezotrion 100 g/l
 SC koncentrat w formie stężonej 
zawiesiny do rozcieńczania wodą

REGULATORY WZROSTU
trineksapak etylu 250 g/l EC koncentratu do sporządzania 

emulsji wodnej.

trineksapak etylu 250 g/l EC koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej.

trineksapak etylu 250 g/l EC koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej.

KANONIK® 300 EC

WADERA® 300 EC



JESZCZE WIĘKSZY WYBÓR



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.

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń +48 22 6543500  
lub odwiedź naszą stronę www.helmpolska.com

HELM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa
telefon: +48 22 654 35 00

e-mail: hps@helmpolska.pl 
www.helmpolska.com

PRZEDSTAWICIELE HELM POLSKA

Mariusz Komorowski  
+48 608 021 518  

m.komorowski@helmpolska.pl

Aleksander Mulawa  
+48 696 071 553  

a.mulawa@helmpolska.pl


