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Najnowszy fungicyd w ochronie rzepaku stosowany w okresie kwitnienia
Propulse 250 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesinoemulsji, o działaniu systemicznym,
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku przed chorobami grzybowymi.
Formulacja SE to emulsja zawiesinowa, w której substancje aktywne występują w postaci mieszaniny rozdrobnionych
cząstek stałych i małych kropli cieczy organicznej zawieszonych w wodzie, do stosowania po rozcieńczeniu wodą.
Zarówno formulacja, jak i cechy zawartych substancji aktywnych zapewniają szybkość pobierania i bardzo dobre
przemieszczanie się produktu w roślinie.

Szybkość pobierania i przemieszczania się substancji aktywnych

Obie substancje posiadają podobne, w pełni systemiczne właściwości: działają
w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Obie są równomiernie rozmieszczone
w roślinie.
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Skład produktu Propulse 250 SE
• Fluopyram – 125 g w 1 l środka: najnowsza substancja
aktywna należąca do grupy chemicznej pyridyletylamidów
o bardzo wysokiej skuteczności na choroby grzybowe.
Mechanizm działania tej substancji aktywnej polega na
hamowaniu działania enzymu dehydrogenazy bursztynianu
(kompleks II) w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym,
co prowadzi do blokady transportu elektronów.

• Protiokonazol – 125 g w 1 l środka: substancja już
sprawdzona i znana z wysokiej skuteczności działania
oraz wpływu na fizjologię rośliny i plon. Mechanizm
działania polega na blokowaniu biosyntezy ergosterolu.

Dwa różne mechanizmy działania dodatkowo
zapobiegają wykształceniu się odporności
patogenów na produkt.

SDH
(dehydrogenaza
bursztynianowa)

CYP51 (C14-demetylaza)

Komórka grzyba
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Nowy program ochrony rzepaku
Propulse jest bardzo elastyczny w stosowaniu. Może być stosowany przed lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób,
w terminie od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia.
Kwitnienie

Wczesna wiosna

Zwalczanie zgnilizny
twardzikowej, czerni krzyżowych
i szarej pleśni – budowa plonu

Zwalczanie suchej zgnilizny
kapustnych, szarej pleśni
i formowanie łanu
Jesień

Propulse 0,8-1,0 l/ha

Tilmor 1,0 l/ha
Zwalczanie suchej
zgnilizny kapustnych
– poprawa zimotrwałości

Tilmor 0,75 l/ha
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Zwalcza: zgniliznę twardzikową,
czerń krzyżowych, szarą pleśń.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody:
200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie:
drobnokropliste.

Propulse
250 SE

1 l/ha
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Zgnilizna
twardzikowa

++++

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Szara pleśń

Sclerotinia sclerotiorum

Alternaria brassicae,
Alternaria brassicicola,
Alternaria alternata

Botryotinia fuckeliana
– stadium konidialne
Botrytis cinerea

Czerń
krzyżowych

++++

Szara pleśń

++++

Mączniak
prawdziwy

++++

Sucha
zgnilizna
kapustnych

++++

Sucha zgnilizna
kapustnych
Leptosphaeria maculans,
Leptosphaeria biglobosa

Cylindrosporioza

+++

Biała
plamistość
liści

+++

Zwalczanie zgnilizny twardzikowej
Skuteczność zwalczania zgnilizny twardzikowej
Polska – wyniki 14 doświadczeń 2007-2010 r.
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Elastyczność stosowania
Najlepszą skuteczność zwalczania zgnilizny twardzikowej
uzyskuje się stosując fungicyd w fazie opadania
pierwszych płatków kwiatowych rzepaku. Dzięki
zastosowaniu produktu Propulse rolnik ma zdrowszą
plantację i wzrost plonu wyższy niż przy produkcie
standardowym, niezależnie od fazy stosowania.
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na poletku
niechronionym
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W ostatnich kilku latach skuteczność fungicydu
Propulse 250 SE w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej
w rzepaku ozimym badano bardzo intensywnie w wielu
doświadczeniach, w różnych krajach i na wielu odmianach.
Produkt stosowano od początku fazy kwitnienia do fazy
opadania płatków rzepaku, w dawkach od 0,6 do1 l/ha.
Obserwowano wzrost skuteczności fungicydu wraz
ze wzrostem dawki. Zalecaną jest dawka 1 l/ha, ponieważ
gwarantuje najwyższą skuteczność zwalczania zgnilizny
twardzikowej, w porównaniu do działania innych
zarejestrowanych standardów rynkowych, oraz wzrost plonu.

Skuteczność zwalczania zgnilizny twardzikowej
i wpływ na plon w zależności od terminu stosowania
Zgnilizna twardzikowa

Doświadczenia: Niemcy, 2008 r.

70

100

60

80

50
39,1
dt

40
30
20

33,9
dt

35,5
dt

35,9
dt

35,7 35,4
dt
dt

40
20

10
0

60

BBCH 57
Pąki kwiatowe
zamknięte

BBCH 63
Kwitnienie

Plon na kontroli = 28,9 dt/ha

0
BBCH 69
Koniec kwitnienia

Propulse 250 SE
Standard 1

% skuteczności

Wzrost plonu w % w porównaniu do kontroli

Sclerotinia sclerotiorum

Kontrola: % porażenia zgnilizną
twardzikową na poletku niechronionym
Standard 1:
% skuteczności zwalczania
Propulse 250 SE:
% skuteczności zwalczania

Najskuteczniejszy jest zawsze zabieg
w fazie BBCH 63-65 (pełnia kwitnienia).
W przypadku doświadczeń niemieckich,
w warunkach silnej presji choroby,
osiągnięto 35% wzrost plonu,
równowartość ponad 10 dt.

Produkt jest bardzo elastyczny w stosowaniu. Nawet, gdy zabieg wykonywany był wcześniej w fazie BBCH 57,
to Propulse wykazał najwyższą skuteczność zwalczania choroby (w porównaniu ze standardem rynkowym).
Również plon zebrany z poletek, gdzie zastosowano Propulse, był znacznie wyższy niż na kontroli i wyższy
niż na poletku, gdzie stosowany był standard 1.
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Zwalczanie czerni krzyżowych
Skuteczność biologiczną fungicydu Propulse 250 SE
w zwalczaniu czerni krzyżowych w rzepaku ozimym oceniono
na podstawie 12 doświadczeń prowadzonych w przeciągu
4 lat w Polsce. Wraz ze wzrostem dawki preparatu
obserwowano wzrost jego skuteczności, podobnie jak
w przypadku zgnilizny twardzikowej, ale już dawka 0,8 l/ha
wykazywała wyższą skuteczność niż w przypadku
standardowych produktów znajdujących się obecnie na
rynku. Propulse 250 SE działał skutecznie nawet przez
okres kliku tygodni po zabiegu.

Bardzo wysoka skuteczność zwalczania
czerni krzyżowych

Skuteczność zwalczania czerni krzyżowych
Polska – wyniki 14 doświadczeń, 2007-2010 r.
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Skuteczność zwalczania czerni krzyżowych na liściach
i łuszczynach jest bardzo wysoka w przypadku
stosowania fungicydu Propulse.
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Zwalczanie szarej pleśni

Skuteczność zwalczania szarej pleśni
Polska – wyniki 9 doświadczeń, 2007-2010 r.
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Skuteczność fungicydu Propulse 250 SE w zwalczaniu
szarej pleśni na liściach rzepaku okazała się bardzo wysoka
w dawce 1 l/ha. W zależności od wielkości porażenia
powierzchni liści skuteczność wynosiła od 77 do 100%
– 3-4 tygodnie po wykonaniu oprysku, a nawet 7 tygodni
po zabiegu. Jednak zahamowanie przenoszenia się choroby
z liści na łuszczyny jest najważniejsze. Preparat działał
skutecznie przez 7 do 9,5 tygodnia od zabiegu, chroniąc
łuszczyny przed chorobą w 85-90%, co ma szczególne
znaczenie przy opóźnionych terminach zbioru.

Stymulujący wpływ protiokonazolu na proces fotosyntezy
Szara pleśń

Doświadczenie na pszenicy wolnej od chorób, zabieg BBCH 39,
ocena fotosyntezy pod koniec wegetacji, Uniwersytet w Bonn, 2002 r.

Botryotinia fuckeliana – stadium konidialne Botrytis cinerea

0,45

Maksymalizacja i lepsza jakość plonu

0,43
0,42
0,41
0,4
0,39
0,38
0,37

Protiokonazol

Stand. strobiluryna

0,35

Stand. triazol

0,36
Kontrola

Jednostki fluorescencji

Propulse to większy zysk dla plantatorów rzepaku, gdyż
poprzez wysoką skuteczność zwalczania chorób
i długie działanie, zapewnia ochronę całej plantacji
i zmaksymalizowanie wielkości i jakości plonu. Jak wykazały
doświadczenia prowadzone na Uniwersytecie w Bonn,
stymulujący wpływ na proces fotosyntezy, tzw. „efekt
zielony”, wykazuje właśnie protiokonazol. Zastosowanie
fungicydu Propulse 250 SE w fazie kwitnienia rzepaku
ozimego w dawce 1 l/ha ma nie tylko pozytywny wpływ
na wysokość otrzymanego plonu nasion, ale także na jego
jakość. Zaobserwowano wzrost plonu, wzrost masy tysiąca
nasion i lepsze zaolejenie. Zastosowanie Propulse daje też
najlepszą stopę zwrotu z nakładów na środek.

0,44
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Zastosowanie Propulse daje najlepszą
stopę zwrotu z nakładów na środek

Największy plon oleju z ha dzięki Propulse 250 SE
Średnia z 4 dośw. z 2008 r., badania europejskie

Zabieg podczas kwitnienia

140

Doświadczenie prowadzone przez Izbę Rolniczą w Nadrenii Północnej Westfalii,
Niemcy, 2011 r. Plon bez stosowania środków grzybobójczych = 34,9 dt/ha
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Zwyżka plonów
Zwyżka plonów w aspekcie ekonomicznym

Zwalczanie zgnilizny twardzikowej i wpływ na plon
Zestawienie doświadczeń europejskich 2007-2008 r.
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W przeprowadzonych w Polsce doświadczeniach,
zwalczanie kompleksu chorób takich jak zgnilizna
twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, poprzez
zastosowanie fungicydu Propulse 250 SE w dawce
1 l/ha w okresie kwitnienia rzepaku ozimego miało swoje
odzwierciedlenie w postaci zwyżki plonu od 2,5 do 35,5%
(średnio ok. 12%) w porównaniu z nietraktowaną kontrolą.
Zastosowanie Propulse 250 SE miało nie tylko pozytywny
wpływ na wysokość otrzymanego plonu nasion, ale także
na jego jakość. Zaobserwowano wzrost masy tysiąca nasion
o 1,7-7%, średnio o 3%. W przypadku rzepaku jarego
skuteczne zwalczenie czerni krzyżowych przyczyniło się
do wzrostu plonu od 2,2 do 46%, średnio 18,4%.
W tym przypadku również Propulse 250 SE miał nie tylko
pozytywny wpływ na wysokość plonu nasion, ale także na
jego jakość.
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O 12% zwiększony plon przy
zastosowaniu Propulse 250 SE
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Plon z ha

-1

0

Plon (dt/ha)
Kontrola = % porażenia zgnilizną twardzikową

Propulse: Wyjątkowo wysoka skuteczność
zwalczania zgnilizny twardzikowej (+ 9 dt plonu
w stosunku do kontroli) i największy wzrost plonu
w porównaniu ze standardami rynkowymi (+ 2 dt).

Wpływ na plon
Średnia z 15 doświadczeń, zabieg BBCH 65, Polska, 2007-2010 r.
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Wpływ na plon jest widoczny również przy opóźnionym
zbiorze. Zbiór w terminie optymalnym zawsze przynosi
lepszy efekt, jednak jeśli zachodzi konieczność zbioru
w terminie opóźnionym, efekt zachowania plonu jest wysoki
w przypadku zastosowania produktu Propulse. Różnica
we wpływie na plon poszczególnych produktów świadczy
o dłuższym ochronnym działaniu produktu Propulse na plon
oraz o dodatkowym wpływie na fizjologię rośliny uprawnej
(łuszczyny są bardziej odporne na pękanie).

Wpływ na plon
Wyniki plonu osiągniętego w doświadczeniach w Modzurowie,
zabieg BBCH 59-65, pełne dawki, odmiana BELLAVUE, Polska, 2011 r.
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Wpływ preparatu na plon w zależności
od terminu zbioru rzepaku
Wpływ na plon, średnia z 3 doświadczeń, zabieg BBCH 65, Polska, 2009 r.
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Skuteczność zwalczania czerni krzyżowych na liściach
rzepaku jarego

Do stosowania także w rzepaku jarym

Wyniki z 4 doświadczeń, Polska, 2008 r., ocena po 21-31 dniach po zabiegu.

Zwalczanie: czerń krzyżowych.
Stosować: od fazy luźnego kwiatostanu
do końca fazy kwitnienia.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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Skuteczność zwalczania czerni krzyżowych
na łuszczynach w rzepaku jarym
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% porażonej powierzchni łuszczyn 1-24,6

Wyniki z 5 doświadczeń, Polska, 2008 r., ocena po 21-31 dniach po zabiegu.
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Skuteczność biologiczną fungicydu Propulse 250 SE
w zwalczaniu czerni krzyżowych w rzepaku jarym oceniono na
podstawie wielu doświadczeń, w różnych odmianach zarówno
w Polsce, jak i w Europie, stosując dawki 0,6; 0,8; 1 l/ha.
Stwierdzono wzrost skuteczności preparatu wraz ze wzrostem
dawki. Dawka 0,8 l/ha wykazywała już bardzo wysoką
skuteczność, ale dawka 1 l/ha charakteryzowała się także
wysoką powtarzalnością wyników. Skuteczność zwalczania
czerni krzyżowych na liściach w dawce 1 l/ha, oceniana po
21-31 dniach po wykonaniu zabiegu, wahała się od 81
do 95%, a na łuszczynach od 90 do 100%.

% porażonej powierzchni liści

100

Wpływ Propulse na trwałość łuszczyn.

Siła potrzebna do otwarcia łuszczyn [[cN]

Średnia z 2 doświadczeń, Niemcy, 2012 r., źródło i metodologia: Dr Ralf-Rainer Schulz.
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„Najlepsza stopa zwrotu ze wszystkich
produktów obecnych na rynku – dzięki
zwiększeniu plonowania”
Korzyści dla użytkownika
• Nowoczesny produkt, nowa substancja aktywna
• Rewelacyjna skuteczność zwalczania chorób
• Bardzo dobre działanie na choroby, w szczególności
na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych
• Szerokie spektrum zwalczanych chorób
• Elastyczność czasu stosowania: przed, w trakcie
i krótko po kwitnieniu
• Bardzo korzystny wpływ na plon i zaolejenie
• Pozytywny efekt uboczny sklejania łuszczyn
• Najwyższa stopa zwrotu

Najnowszy fungicyd w okresie kwitnienia
Słabe strony:
• Brak w składzie tebukonazolu, brak efektu regulacyjnego
na rzepak, a więc stosowany głównie w okresie kwitnienia
Mocne strony produktu:
• Nowa substancja aktywna
•Wysoka skuteczność zwalczania grzybów z rodzaju
Sclerotinia i Alternaria
• Elastyczność terminu stosowania
• Bezpieczeństwo dla pszczół
• Szerokie spektrum działania
• Wzrost plonu i wysoka opłacalność zabiegu

Inne produkty firmy Bayer do stosowania w rzepaku:
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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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Wybierz odpowiedni preparat
i dostosuj jego dawkę do warunków pogodowych i glebowych
na polu. Zabieg wykonaj, gdy
zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości szkodników,
chorób czy chwastów.
Zapoznaj się z etykietą – instrukcją
stosowania. Nie przekraczaj zalecanych dawek ani liczby zabiegów
w sezonie. Pamiętaj o zachowaniu
odpowiednich odstępów (liczba
dni) między zabiegami. Zachowaj
odpowiedni, zalecany w etykiecie
– instrukcji okres karencji (okres
od wykonania ostatniego zabiegu
do zbioru).

Xm

Xm
Xm

Xm

Stosuj oryginalne środki ochrony
roślin. Stosowanie środków niewiadomego pochodzenia może wpłynąć na przekroczenie pozostałości,
ponieważ nie ma pewności co do
ich składu. Zakupu dokonuj wyłącznie w licencjonowanych punktach
sprzedaży, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach posiadających czytelną i napisaną w
języku polskim etykietę – instrukcję
stosowania. Sprawdź, czy preparat
nie jest przeterminowany. Zachowaj
dowód zakupu.
Wykonując zabieg, unikaj nakładania się cieczy roboczej na tej samej
powierzchni.

Zużyte opakowania wraz z nakrętkami zwróć do punktu zakupu
lub innego miejsca prowadzącego
zbiórkę zużytych opakowań po
środkach ochrony roślin.
Xm

Xm

Xm

Zachowaj odpowiednie, zalecane
w etykiecie – instrukcji stosowania,
strefy ochronne (nie opryskiwane)
wzdłuż cieków i zbiorników wodnych oraz upraw sąsiadujących,
w celu ograniczenia znoszenia cieczy roboczej. Najlepiej stosuj dysze
niskoznoszeniowe, dostosuj ciśnienie i prędkość jazdy do warunków
pogodowych.
Chroń wody gruntowe przed niezamierzonym wyciekiem środka czy
cieczy roboczej podczas przygotowywania opryskiwacza do pracy.
Wypłucz trzykrotnie opakowanie,
opróżniając je do opryskiwacza.
Zadbaj, aby resztki cieczy roboczej
ani woda z mycia opryskiwacza
nie dostały się do cieków lub ujęć
wodnych.

Xm

W celu ochrony owadów zapylających, zachowaj odpowiedni, zalecany w etykiecie – instrukcji stosowania okres prewencji dla pszczół
(okres od zakończenia zabiegu do
początku oblotu pszczół), nawet
w uprawach niekwitnących.
Kwitnące chwasty stanowią także
pożytek dla owadów zapylających.

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl
Ośrodki toksykologiczne, pomoc medyczna:
Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09
Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

Czekamy na Twoje pytania: 600 459 751 • 601 273 576
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

www.bayercropscience.pl
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